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Παρατηρήσεις εί του Νόµου 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄212)
«Είσοδος και διαµονή υηκόων τρίτων χωρών στην
Ελληνική Εικράτεια»1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Την Πέµ:τη, 10.11.2005 συνήλθε στα γραφεία της Εθνικής
Ε:ιτρο:ής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ:ου (ΕΕ∆Α, Νεοφύτου Βάµβα 6,
3ος όροφος), η Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α (µετά α:ό τρεις συνεχείς αναβολές) και
αφού άκουσε την εισηγήτρια, κα Χρ. Μουκίου, Ε:ιστηµονική Συνεργάτιδα
της ΕΕ∆Α, κατέληξε οµόφωνα στις ακόλουθες α:όψεις σχετικά µε το
Νοµοσχέδιο µε τίτλο «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υηκόων
τρίτων χωρών στην Ελληνική Εικράτεια», :ου διαβιβάσθηκε α:ό το
ΥΠΕΣ∆∆Α στην ΕΕ∆Α την 30.6.2005 (Α.Π. 196/30.6.2005) και ζητήθηκαν
οι α:όψεις της κατ’ άρθρο 1 :αρ. 6 εδ. (β) Ν. 2668/1998, ό:ως ισχύει.
Η ΕΕ∆Α, µετά α:ό εκτενή συζήτηση των µελών του Γ’ Τµήµατός της,
:ου έλαβε χώρα στην έκτακτη συνεδρίασή του την 4η Ιουλίου 2005,
κατέληξε σε ορισµένες αρχικές :αρατηρήσεις, οι ο:οίες και ανα:τύχθηκαν
:ροφορικά ενώ:ιον της ∆ιαρκούς Ε:ιτρο:ής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας

Το :αρακάτω κείµενο :αρατηρήσεων υιοθέτησε οµόφωνα η ΕΕ∆Α, κατά τη συνεδρίαση
της Ολοµέλειας της 10ης Νοεµβρίου 2005. Εισηγήτριες ήταν η καθηγ. Α. ΓιωτοούλουΜαραγκοούλου, Πρόεδρος της ΕΕ∆Α και η κα Χ. Μουκίου, ∆ικηγόρος ∆ρΝ., DEA,
Ε:ιστηµονική Συνεργάτις της ΕΕ∆Α. Το κείµενο εµ:λουτίστηκε µε συµ:ληρωµατικό
σηµείωµα της κας Χρυσοχοΐδου-Αργυρο:ούλου, Β΄ Αντι:ροέδρου της ΕΕ∆Α καθώς και µε
:ροσθήκες της κας Χ. ∆ί:λα, Α΄ Αντι:ροέδρου της ΕΕ∆Α. Συµ:ληρωµατική εισήγηση
κατέθεσε η κα Σ. Κουκούλη-Σ:ηλιωτο:ούλου, µέλος της ΕΕ∆Α, εκ:ρόσω:ος του Συνδέσµου
για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας.
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Τάξης και ∆ικαιοσύνης της Βουλής, στις 6.7.2005 α:ό την Πρόεδρο της
ΕΕ∆Α Α. Γιωτο:ούλου-Μαραγκο:ούλου.
Η Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α :ου συνήλθε στην συνέχεια, αφού είχε ήδη
ψηφιστεί το νοµοσχέδιο, εξέφρασε την λύ:η της διότι, :αρ’ ότι ε:ρόκειτο
για ένα κρισιµότατο νοµοθέτηµα :ου ρυθµίζει το καθεστώς του 1/10
:ερί:ου του :ληθυσµού της χώρας, οι διαδικασίες :ου ακολουθήθηκαν για
την ολοκλήρωσή του δεν ε:έτρεψαν στην ΕΕ∆Α να διατυ:ώσει εγκαίρως τις
α:όψεις της. Συγκεκριµένα η ΕΕ∆Α κρίνει ότι σε τέτοιου είδους
νοµοθετήµατα θα :ρέ:ει να ακολουθείται ευρύτερη διαβούλευση µε φορείς,
ό:ως ΜΚΟ και εν γένει την κοινωνία των :ολιτών, καθώς ε:ίσης και
εκ:ροσώ:ους

των

ενδιαφεροµένων

τάξεων

ό:ως,

στην

:ροκειµένη

:ερί:τωση, των µεταναστών.
Παρατηρήθηκε ε:ί :λέον ότι, αν και η ΕΕ∆Α :ροσκλήθηκε και δια
της Προέδρου της κας Α. Γιωτο:ούλου-Μαραγκο:ούλου εξέφρασε τις
α:όψεις της :ρος την Βουλή, τούτο έγινε σε χρόνο :ου δεν ε:έτρεψε να
ληφθούν υ:όψη για την ολοκλήρωση του νόµου όλες οι :αρατηρήσεις της
Προέδρου, τις ο:οίες ανέ:τυξε κατά την :αρουσία της στην συνεδρίαση. Οι
:αρα:άνω :αραλείψεις, ό:ως και το γεγονός ότι :ολλές διατάξεις του
τελικώς ψηφισθέντος νόµου κρίνονται ανε:αρκείς, οδηγούν στην εντύ:ωση
ότι ο νόµος στην :ραγµατικότητα δεν ενθαρρύνει την µετανάστευση, δεν
:ροστατεύει ε:αρκώς αυτούς και τις οικογένειές τους, ούτε διευκολύνει όσο
θα έ:ρε:ε την ένταξή τους.
Ε:ισηµάνθηκε ε:ίσης ότι η ελληνική νοµοθεσία :ρέ:ει να
εναρµονίζεται τόσο µε το κοινοτικό δίκαιο όσο και µε τις διεθνείς
υ:οχρεώσεις της χώρας

σχετικά µε την :ροστασία ευάλωτων οµάδων,

ιδιαιτέρως δε των :αιδιών και της :αιδικής ηλικίας, ό:ως εκφράζονται στη
διεθνή Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων
του Παιδιού2 και να µην αφίσταται α:ό τα διεθνή stαndαrds :ροστασίας τα

Convention on the Rights of the Child, 1989, :ου υιοθετήθηκε α:ό τη Γενική Συνέλευση
µε την α:όφαση 44/25, χωρίς ψηφοφορία την 20η Νοεµβρίου 1989 (Annex to the
Resolution: UN doc.A/44/49 (1989). Βλ. ε:ίσης την αντίστοιχη ευρω:αϊκή σύµβαση,
European Convention on the Exercise of Children’s Rights, 1996, η ο:οία τέθηκε για
υ:ογραφή την 15η Ιανουαρίου 1996 α:ό τα Κράτη-Μέλη του Συµβουλίου της Ευρώ:ης
2

2

ο:οία εµ:εριέχονται σε άλλα διεθνή κείµενα :ου έχουν εκ:ονηθεί στο
:λαίσιο διεθνών και :εριφερειακών οργανισµών, ό:ως αυτό της :ρόσφατης
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώ:ης για τη δράση εναντίον της εµ:ορίας
ανθρώ:ων.3
Το κείµενο :ου ακολουθεί :εριέχει τις αρχικές :ροτάσεις της ΕΕ∆Α
στο νοµοσχέδιο, ό:ως αυτό :αρουσιάστηκε στη Βουλή. Το µέρος το ο:οίο
αναφέρεται στις µεταβατικές διατάξεις έχει συνταχθεί σε µεταγενέστερο
χρόνο και λαµβάνει υ:’ όψιν :αρατηρήσεις :ου έγιναν µετά την ψήφιση
του νόµου.

Α.

ΓΕΝΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙ

ΤΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΥ

ΤΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ
1. Γενική τοοθέτηση του όλου ροβλήµατος

Είναι αναµφισβήτητο ότι η ε:οχή µας είναι ε:οχή αθρόας και
ανα:όφευκτης µετακίνησης ατόµων σε ξένες χώρες :ρος εξεύρεση εργασίας.
Κύριες αιτίες του φαινοµένου αυτού είναι η αύξηση του οικονοµικού
χάσµατος µεταξύ :λούσιων και φτωχών ατόµων και λαών, οι «:ρολη:τικοί
αντιτροµοκρατικοί» :όλεµοι και άλλα φαινόµενα :ου είναι αντίστοιχα :ρος
αυτά και, συνήθως, α:οτελούν άµεσο ε:ακόλουθό τους.
Ειδικά για την Ελλάδα, συντρέχει και η συγκυρία γειτνίασης µε
χώρες :ρώην κοµµουνιστικές :ου αντιµετω:ίζουν σοβαρότατα οικονοµικά
:ροβλήµατα λόγω µετάβασης α:ό το σύστηµα κεντρικού σχεδιασµού στο
σύστηµα της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας και της ελεύθερης αγοράς.
Η εµ:ειρία µας, µετά αρκετά :λέον χρόνια εισροής και εγκατάστασης
µεταναστών, είναι θετική, :αρά τα υ:αρκτά :ροβλήµατα. Συγκεκριµένα, το
µεταναστευτικό φαινόµενο α:έφερε οφέλη και για τις δύο :λευρές, δηλαδή
τόσο για τους µετανάστες και τις χώρες :ροέλευσης, όσο και για τη χώρα
υ:οδοχής τους. Περαιτέρω, αναφορικά µε τα :ροβαλλόµενα κύρια
καθώς και α:ό µη Κράτη-Μέλη, :ου όµως είχαν συµµετάσχει στην κατάρτισή της. Τέθηκε
σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2000.
3 Η Σύµβαση υιοθετήθηκε στις 16.07.2005 και δεν έχει ακόµη τεθεί σε ισχύ. Για το
κείµενο, βλέ:ε Council of Europe Treaty Series, 197.
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κοινωνικά :ροβλήµατα ως α:οτελέσµατα της µετανάστευσης, δηλαδή την
αύξηση της ανεργίας και την υψηλή εγκληµατικότητα των αλλοδα:ών,
:αρατηρείται ότι η αξία και των δύο :ροβληµάτων είναι σχετική, ιδίως του
:ρώτου. Και τούτο για τους εξής λόγους: Καταρχάς, διότι οι αλλοδα:οί δεν
καταλαµβάνουν θέσεις εργασίας ηµεδα:ών, αφού :ρόκειται για εργασίες
:ου κατά κανόνα αρνούνται να εκτελέσουν οι τελευταίοι. Για το λόγο αυτό,
οι αλλοδα:οί εργάτες συµβάλλουν όχι µόνο στην αύξηση του εγχωρίου
:ροϊόντος, αλλά και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όσο για την
υψηλή

εγκληµατικότητα,

αυτή

εµφανίζεται

κατά

σοβαρό

:οσοστό

υ:ερβολική, καθώς δεν στηρίζεται σε στατιστικά δεδοµένα, αλλά, διότι είναι
γνωστό ότι, σε διεθνές ε:ί:εδο, ιδίως οι αστυνοµικές, αλλά και οι δικαστικές
αρχές :ροβαίνουν σε συλλήψεις και τιµωρία µεταναστών σε :ολύ
µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε τους ηµεδα:ούς.

2. Ορισµένα στατιστικά στοιχεία (Μεσογειακό Παρατηρητήριο για
τη

Μετανάστευση,

Mediterranean

Migration

Observatory,

Νοέµβριος 2004)

Σύµφωνα

µε

τα

στατιστικά

στοιχεία

του

Μεσογειακού

Παρατηρητηρίου για τη Μετανάστευση, το 2000 υ:ήρχαν στη ∆. Ευρώ:η 32
εκατοµµύρια µετανάστες. Το 2004, στην Ελλάδα διέµεναν :ερί τους
1.200.000 µετανάστες, δηλαδή άνω του 10,30% του συνολικού :ληθυσµού,
α:ό τους ο:οίους 950.000 :ερί:ου αλλογενείς (οι υ:όλοι:οι οµογενείς).
Αναλυτικότερα, η κατανοµή του µεταναστευτικού :ληθυσµού ανά :εριοχή
της Ελλάδας έχει ως εξής: α) Τουριστικά νησιά: 13%-25% του :ληθυσµού
τους, β) Αθήνα: 17% του :ληθυσµού, γ) Θεσσαλονίκη: 7% του :ληθυσµού, δ)
50% των µεταναστών στην Ελλάδα είναι Αλβανοί.
Μετά την ψήφιση και θέση σε ισχύ του Ν. 2910/01 χορηγήθηκαν
κατά :ροσέγγιση 700.000 άδειες. Σήµερα δηλαδή υ:άρχει σηµαντικός
αριθµός µεταναστών :ου διαµένει και εργάζεται :αράνοµα στη χώρα (ο
ο:οίος ανέρχεται :ερί τους 500.000)
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Όσον αφορά στο εργατικό δυναµικό, σύµφωνα µε στοιχεία του
Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ), στην Ελλάδα σήµερα το
13% του εργατικού δυναµικού είναι µετανάστες.

3. Η µέχρι σήµερα ρύθµιση του µεταναστευτικού φαινοµένου σε
εσωτερικό και ευρωαϊκό είεδο

Η µεταναστευτική :ολιτική στην Ελλάδα :έρασε α:ό διάφορες
φάσεις. Με τον :ρώτο νόµο (Ν. 1975/91) ε:ιχειρήθηκε µία :ερισσότερο
αστυνοµική αντιµετώ:ιση του φαινοµένου. Με τον δεύτερο νόµο (Ν.
2910/2001 και τις τρο:ο:οιήσεις του, οι ο:οίες αφορούν ιδίως στην
εφαρµογή του), το µεταναστευτικό ζήτηµα αντιµετω:ίσθηκε :ρωτίστως ως
κοινωνικό :ρόβληµα.
Στη συνέχεια, εκδόθηκαν τρεις κοινοτικές Οδηγίες (:ου :ρέ:ει να
ενσωµατωθούν): Η Οδηγία 2003/86/ΕΚ4 για την οικογενειακή ε:ανένωση –
για την ο:οία εκκρεµεί, :άντως, αίτηση ακύρωσης ενώ:ιον του ∆ΕΚ5- η
Οδηγία 2003/109/ΕΚ6 για τους ε:ί µακρόν διαµένοντες και η Οδηγία
2004/81/ΕΚ7 για τη χορήγηση άδειας διαµονής σε θύµατα εµ:ορίας.
Με τον υ:ό µελέτη νόµο ε:ιχειρείται η τρο:ο:οίηση του Ν.
2910/2001 και η µερική ενσωµάτωση των ως άνω κοινοτικών οδηγιών.
Γενικότερος στόχος του νόµου αυτού είναι η συγκέντρωση των
αρµοδιοτήτων σχετικά µε τη χορήγηση αδειών εισόδου και :αραµονής
αλλοδα:ών υ:ηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα στο :ρόσω:ο του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας, η α:λούστευση των σχετικών διαδικασιών, η
ενο:οίηση της άδειας διαµονής µε την άδεια εργασίας και η δηµιουργία
Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Σε:τεµβρίου 2003 σχετικά µε το δικαίωµα
οικογενειακής ε:ανένωσης, ΕΕ L 3.10.2003, 251/12.
5 Το Ευρω:αϊκό Κοινοβούλιο έχει καταθέσει αίτηση ακύρωσης ενώ:ιον του ∆ΕΚ κατά
ορισµένων διατάξεων της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ, :ου αφορούν κυρίως το δικαίωµα των
ανήλικων :αιδιών σε οικογενειακή ε:ανένωση, λόγω αντίθεσής τους :ρος την αρχή της
:ροστασίας της οικογενειακής ζωής (υ:όθεση C-540/03).
6 Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε το καθεστώς
υ:ηκόων τρίτων χωρών οι ο:οίοι είναι ε:ί µακρόν διαµένοντες, ΕΕ L 16/44, 23.1.2004.
7 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Α:ριλίου 2004 σχετικά µε τον τίτλο
:αραµονής :ου χορηγείται στους υ:ηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµ:ορίας ανθρώ:ων ή
συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, οι ο:οίοι συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές, ΕΕ L,
261/19, 6.8.2004.
4
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καθεστώτος για τους «ε:ί µακρόν διαµένοντες» εργαζόµενους αλλοδα:ούς
υ:ηκόους τρίτων χωρών.
Πράγµατι, µε τις ρυθµίσεις του νόµου αυτού καταβάλλεται
:ροσ:άθεια βελτιώσεων σε σχέση µε τον Ν. 2910/2001, ό:ως, ιδίως, η
σύµ:τυξη των δύο αδειών σε µία ενιαία άδεια, η διευκόλυνση της
οικογενειακής ε:ανένωσης, η εισαγωγή του θεσµού των ε:ί µακρόν
διαµενόντων, η µείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, η ρητή αναφορά στο
δικαίωµα ε:ικοινωνίας µε δικηγόρο των αναµενόντων την α:έλασή τους
ατόµων. Νοµίζουµε, όµως, ότι αρκετά σηµεία του µ:ορούν να ρυθµιστούν
κατά τρό:ο :ου να αντα:οκρίνεται :ερισσότερο στις :ρόσφατες εµ:ειρίες
της χρησιµότητας του εργατικού δυναµικού των µεταναστών στον τό:ο µας,
στη θετική εξέλιξη της ένταξης, ιδίως, των :αιδιών τους στα σχολεία και
στην κοινωνική ζωή της χώρας και στις δεσµεύσεις :ου α:ορρέουν α:ό τις
διεθνείς συµβάσεις για τα δικαιώµατα των µεταναστών και :ροσφύγων.8,9
Αναµφίβολα,

ιδιαίτερη

έµφαση

δίδεται

στην

:ροστασία

των

κοινωνικών δικαιωµάτων των αλλοδα:ών, ενώ :αράλληλα :ρέ:ει να γίνει
σεβαστό το σχετικό κοινοτικό κεκτηµένο, σύµφωνα και µε τη Συνθήκη των
Ευρω:αϊκών Κοινοτήτων, ό:ως ισχύει µε τη νέα αρίθµησή του µετά τη
Συνθήκη του Άµστερνταµ. Έτσι, εκτός α:ό τις διατάξεις του άρθρου 21 :αρ.
Βλ. κυρίως: Convention Relating to the Status of Refugees, 1951, η ο:οία υιοθετήθηκε
α:ό τη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε το καθεστώς των :ροσφύγων και των
ανιθαγενών :ροσώ:ων στη Γενεύη την 25η Ιουλίου 1951 µε 24 ψήφους υ:έρ και καµία
α:οχή. Convention Relating to the Status of Stateless Persons, 1954, η ο:οία υ:εγράφη
στη Νέα Υόρκη την 13-23 Σε:τεµβρίου 1954. International Convention on the Elimination
of All Forms of Racial Discrimination, 1966, η ο:οία υιοθετήθηκε µε την α:όφαση της
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών 2106 (ΧΧ) την 21η ∆εκεµβρίου 1965.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966, η ο:οία
υιοθετήθηκε µε α:όφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών 2200Α (ΧΧΙ) την
16η ∆εκεµβρίου 1966, UNdoc.A/6316 (1966). International Covenant on Civil and Political
Rights, 1966, :ου υιοθετήθηκε µε την α:όφαση της Γενικής Συνέλευσης των Η.Ε. 2200Α
(ΧΧΙ) UNdoc.A/6316 (1966). Discrimination (employment and occupation) convention,
1958, η ο:οία υιοθετήθηκε α:ό τη Γενική Συνέλευση της I.L.O. (International Labour
Organization) της 25ης Ιουνίου 1958. International Convention on the Protection of the
Rights of All Migrants Workers and Members of their Families, 1990, η ο:οία υιοθετήθηκε
κατό:ιν ψηφοφορίας α:ό τη Γενική Συνέλευση µε την α:όφασή της 45/158 της 18ης
∆εκεµβρίου 1990.
9 Βλ. ε:ίσης: Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 1030/2002 του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύ:ου για τους υ:ηκόους τρίτων χωρών, ΕΕ L
15.6.2002, 157/1. Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 859/2003 του Συµβουλίου της 14ης Μαΐου 2003
για την ε:έκταση των διατάξεων του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ. 1408/71 και του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθµ. 574/72 στους υ:ηκόους τρίτων χωρών οι ο:οίοι δεν καλύ:τονται ήδη α:ό τις
διατάξεις αυτές µόνον λόγω της ιθαγένειάς τους , ΙΙ L 124/1, 20.5.2003.
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1 και άρθρου 2 :αρ. 1 Σ, ιδιαίτερη σηµασία α:οδίδεται στο άρθρο 8 της
ΕΣ∆Α :ου αφορά την :ροστασία της οικογενειακής ζωής, στα άρθρα 17 και
23 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα
(α:αγόρευση ε:έµβασης στην οικογενειακή ζωή και δικαίωµα της
οικογένειας σε :ροστασία, αντίστοιχα), στα άρθρα 16 και 19 του
Ευρω:αϊκού Κοινωνικού Χάρτη (:ροστασία της οικογενειακής ζωής και
δικαίωµα των µεταναστών εργαζοµένων και των οικογενειών τους σε
:ροστασία και υ:οστήριξη) καθώς και στη γενική αρχή :ροστασίας της
οικογενειακής ζωής :ου ισχύει στο δίκαιο των Ευρω:αϊκών Κοινοτήτων,
ό:ως την έχει διατυ:ώσει το ∆ΕΚ, εµ:νεόµενο α:ό το άρθρο 8 της ΕΣ∆Α
και η ο:οία υ:ερέχει του :αράγωγου κοινοτικού δικαίου.

Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ
Παρατηρείται ότι στις σχετικές διατάξεις η ρύθµιση σχετικά µε την
τύχη των αλλοδα:ών :ου βρίσκονται :αράνοµα στη Χώρα µας δεν είναι
ολοκληρωµένη και, :ιθανόν, να είναι ανα:οτελεσµατική. Σύµφωνα µε τα
:ρόσφατα στατιστικά στοιχεία :ου :ροαναφέραµε, ο αριθµός των :αράνοµων
µεταναστών :ου βρίσκονται στην Ελλάδα είναι :ερί:ου 500.000. Ε:οµένως,
θα :ρέ:ει ο:ωσδή:οτε να υ:άρξει µέριµνα για την α:οτελεσµατική
δυνατότητα νοµιµο:οίησης της διαµονής ενός µεγάλου µέρους αυτών,
εφόσον οι τελευταίοι δεν α:οτελούν εγκληµατικά στοιχεία, αλλά αντιθέτως
:ροσ:αθούν να εργασθούν νοµίµως και να ενταχθούν στην ελληνική
κοινωνία. Ειδικότερα:

1. Άδεια διαµονής για εργασία

Κατ’ αρχήν :ρέ:ει να σηµειωθεί ότι η ενο:οίηση της άδειας διαµονής
και της άδειας εργασίας α:οτελεί αναµφίβολα ένα θετικό βήµα :ρος την
κατεύθυνση της α:λο:οίησης των διαδικασιών και διευκόλυνσης των
αλλοδα:ών :ου ε:ιθυµούν νοµίµως να εισέλθουν στη χώρα για να
εργασθούν. Ωστόσο, οι σχετικές διατάξεις :ροβλέ:ουν ένα σχετικά
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εγκλωβισµένο εργασιακό σύστηµα για τους :ολίτες τρίτων χωρών :ου
:εριορίζει την κινητικότητα και την ευελιξία και, σε :ολλά σηµεία,
:εριορίζει το δικαίωµα στην εργασία στο :λαίσιο της ελεύθερης οικονοµίας
της αγοράς.
Ειδικότερα ε:ισηµαίνονται τα εξής:
1.α. Στο άρθρο 14 :ου αφορά τη µετάκληση του εργαζοµένου,
υ:άρχουν :ροβλέψεις σχετικά µε τον :ρογραµµατισµό των θέσεων εργασίας
ανά νοµό, ειδικότητα και χώρα :ροέλευσης. Στο :λαίσιο δε του
:ρογραµµατισµού αυτού θα :ροβλέ:εται και ο µέγιστος αριθµός αδειών
µετακλήσεως ανά νοµό. Η ΕΕ∆Α :αρατηρεί ε:’ αυτού ότι οι ελληνικοί
θεσµοί της αγοράς εργασίας (ΟΑΕ∆ κλ:) δεν ε:ιτρέ:ουν τέτοια οργάνωση
και ακριβή :ρόβλεψη και ότι, ε:οµένως, οι σχετικές διατάξεις είναι :ιθανό
να έχουν αρνητικές συνέ:ειες για την α:ασχόληση αλλοδα:ών στην
Ελλάδα, ακόµη και όταν η :αροχή εργασίας εκ µέρους τους είναι
α:αραίτητη.
1.β. Ε:ίσης, στο άρθρο 15 :αρ. 3 και 4 σχετικά µε τη δυνατότητα
αλλαγής εργοδότη και µετακίνησης του εργαζόµενου σε άλλο νοµό, η ΕΕ∆Α
έχει την ά:οψη ότι οι σχετικές :ροϋ:οθέσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές και
:εριορίζουν την κινητικότητα των εργαζοµένων σε αντίθεση µε τις αρχές
της ελεύθερης αγοράς, :ου ισχύουν για τους ηµεδα:ούς.
1.γ. Τέλος, ε:ισηµαίνεται ότι τα :ροβλε:όµενα :αράβολα είναι
υψηλά, ιδιαίτερα εκείνα :ου α:αιτούνται για τη λειτουργία ανεξάρτητης
ε:ιχείρησης (60.000 ευρώ) και, ακόµη :ερισσότερο, για ε:ενδυτική
δραστηριότητα

(300.000

ευρώ),

λαµβανοµένης

µάλιστα

υ:όψη

της

δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης στην ο:οία βρίσκονται οι µετανάστες.

2. Μεταφορά των κοινοτικών Οδηγιών

Με τον υ:ό µελέτη νόµο ε:ιχειρείται, σύµφωνα και µε την
αιτιολογική έκθεση αυτού, η µερική µόνον µεταφορά των :ροαναφερθεισών
Οδηγιών σχετικά µε τους ε:ί µακρόν διαµένοντες αλλοδα:ούς, την
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οικογενειακή ε:ανένωση και την :ροστασία των θυµάτων εµ:ορίας
ανθρώ:ων.
2.α. Οι εί µακρόν διαµένοντες
Σχετικά µε τη µεταφορά της Οδηγίας για τους ε:ί µακρόν
διαµένοντες και την :ενταετή διαρκή νόµιµη :αραµονή τους στην Ελλάδα
:ου :ροβλέ:εται ως :ροϋ:όθεση για την χορήγηση της σχετικής άδειας
(Οδηγία 2003/109/ΕΚ), ότι η :ενταετία αρχίζει α:ό την ηµεροµηνία
α:όκτησης της άδειας διαµονής σύµφωνα µε το N. 2910/2001.
Η τρο:ο:οίηση της αρχικής διατύ:ωσης του άρθρου (:ου :ροέβλε:ε
ότι η κρίσιµη :ενταετία υ:ολογίζεται α:ό την 1.1.2006) κείται σαφώς
εγγύτερα :ρος την µεγαλύτερη δυνατή :ροστασία της :ροστασίας των ε:ί
µακρόν διαµενόντων :ου :αρέχεται α:ό το κοινοτικό δίκαιο. Τούτο είναι
σύµφωνο µε την αρχή του άµεσου α:οτελέσµατος των κοινοτικών Οδηγιών
σύµφωνα µε την ο:οία, µ:ορούν να ε:ικαλεσθούν µία οδηγία όλοι όσοι
θεµελιώνουν δικαίωµα κατά την ηµεροµηνία λήξης της :ροθεσµίας
µεταφοράς της στο εσωτερικό δίκαιο, η ο:οία, εν :ροκειµένω, είναι η
23.1.2006.
2.β. Η οικογενειακή εανένωση
Σχετικά µε τη µεταφορά της Οδηγίας για την οικογενειακή
ε:ανένωση (Οδηγία 2003/86/ΕΚ), η ΕΕ∆Α θα ήθελε να :αρατηρήσει ότι:
i) H :ροϋ:όθεση για τις ετήσιες α:οδοχές ανειδίκευτου εργάτη
:ροσαυξηµένες κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο
(άρθρο 53 εδ. γ’), είναι αυθαίρετες και υ:ερβολικές, δεδοµένου ότι α:ό
κανένα στοιχείο δεν :ροκύ:τουν τα κριτήρια µε τα ο:οία :ροσδιορίζεται το
:οσοστό αυτό. Εξάλλου, δε λαµβάνεται υ:όψη και η συνήθης :ερί:τωση
κατά την ο:οία εργάζεται και η σύζυγος ή κά:οιο τέκνο. Ε:οµένως,
:ροτείνεται αντί για τις ετήσιες ατοµικές α:οδοχές να :ροβλέ:εται ως
:ροϋ:όθεση της οικογενειακής ε:ανένωσης το ετήσιο οικογενειακό
εισόδηµα και όχι το ατοµικό εισόδηµα του αιτούντος µετανάστη.
ii) Στην έννοια της οικογένειας θα έ:ρε:ε να :εριλαµβάνεται και
ζεύγος :ου συµβιώνει υ:ό καθεστώς ελεύθερης και µακράς συµβίωσης, ιδίως
εάν έχει :αιδιά, λαµβανοµένης υ:όψη της υ:όδειξης του άρθρου 4 :αρ. 3
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της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ και της νοµολογίας του Ευρω:αϊκού ∆ικαστηρίου
των

∆ικαιωµάτων

του

Ανθρώ:ου,

σύµφωνα

µε

την

ο:οία

έχει

χαρακτηρισθεί, σταθερά, η :ερί:τωση αυτή ως «effective family link” (µε
:ρώτη την υ:όθεση Marcks, έτους 1979).
iii) Περαιτέρω, στο άρθρο 57 :αρ. 1 ορίζεται ότι στα µέλη της
οικογένειας χορηγείται ατοµική άδεια διαµονής για χρονικό διάστηµα ενός
έτους, την ο:οία µ:ορούν να ανανεώνουν ανά διετία. Για να ζητήσει όµως
ένας υ:ήκοος τρίτης χώρας την είσοδο και διαµονή στη χώρα µελών της
οικογένειάς του (συζύγου και κάτω των 18 ετών άγαµων τέκνων), θα :ρέ:ει
να κατοικεί ήδη στην Ελλάδα νόµιµα ε:ί δύο τουλάχιστον έτη (άρθρο 53
:αρ. 1). Θα :ρόκειται συνε:ώς για άτοµο :ου δεν κατέχει :λέον την αρχική
άδεια ενός έτους, αλλά άδεια διαµονής δύο ή :ερισσότερων ετών ή και
αόριστης διάρκειας. Για λόγους :ροστασίας της οικογένειας θα :ρέ:ει η
αρχική άδεια διαµονής του µέλους της οικογένειας να έχει την ίδια
διάρκεια µε εκείνη του ήδη κατοικούντος στην Ελλάδα.
iv) Τέλος, η :ροθεσµία των 9 µηνών :ου :ροβλέ:εται στο άρθρο 56
:αρ. 3 για την α:όφανση των αρχών ε:ί των αιτήσεων για την οικογενειακή
ε:ανένωση, κρίνεται µακρά και :ροτείνεται η σύντµησή της.
2.γ. Θύµατα εµορίας
i) Στο :λαίσιο των άρθρων 46 και 47 του νοµοσχεδίου :ρέ:ει,
ε:ι:ροσθέτως, να εξασφαλισθεί στην :ράξη η στέγαση, η :ερίθαλψη και η
εξεύρεση εργασίας ή ο ε:ανα:ατρισµός των θυµάτων, διότι, διαφορετικά,
δεν :ρόκειται τα τελευταία να :ροβούν σε καταγγελία των εγκληµατικών
ενεργειών των εκµεταλλευτών τους, µε α:οτέλεσµα να ε:ιδεινωθεί η ήδη
άθλια κατάστασή τους.
ii) Ε:ίσης, δεν θα :ρέ:ει να α:αιτείται η συνεργασία τους µε την
αστυνοµία, αλλά να αρκείται ο νοµοθέτης στην α:λή καταγγελία του
θύµατος, δεδοµένου ότι υ:άρχει φόβος για αντί:οινα µέχρι και του σηµείου
εξόντωσής τους.
iii) Τέλος, σχετικά µε το άρθρο 48 :αρατηρείται ότι η διάρκεια
:ερίθαλψης το :ολύ ένα µήνα δεν είναι κατά κανόνα ε:αρκής για την
α:οκατάσταση του θύµατος.
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3. Άδειες διαµονής για εξαιρετικούς ή ανθρωιστικούς λόγους

3.α. Στο άρθρο 44 :αρ. 1 εδ. (β) του υ:ό µελέτη νόµου :ροβλέ:εται η
δυνατότητα χορήγησης άδειας διαµονής για λόγους ανθρω:ιστικής φύσης σε
:ολίτες τρίτων χωρών, όταν :ρόκειται για «θύµατα εγκληµατικών :ράξεων,
εφόσον αυτές :ροκύ:τουν α:ό δικαστική α:όφαση και για όσο χρονικό
διάστηµα διαρκεί η θερα:εία τους». Η ΕΕ∆Α θα ήθελε να :αρατηρήσει ότι
η :ροϋ:όθεση της :ροηγούµενης έκδοσης δικαστικής α:όφασης καθιστά
:ροβληµατική τη χορήγηση άδειας διαµονής στα θύµατα εγκληµατικών
:ράξεων για λόγους ανθρω:ιστικούς, ενόψει του α:αιτούµενου συνήθως
µεγάλου χρονικού διαστήµατος έκδοσης των δικαστικών α:οφάσεων.
3.β. Ε:ίσης, η ΕΕ∆Α φρονεί ότι στις :ερι:τ. δ) της :αρ. 1 του άρθρου
44 θα έ:ρε:ε να γίνει ρητή αναφορά και στην :ερί:τωση των ασυνόδευτων
ανηλίκων, δεδοµένου ότι η Οδηγία 81/2004 :ου αφορά τους όρους και το
καθεστώς διαµονής των θυµάτων εµ:ορίας δεν α:οκλείει την :ρόβλεψη
ευνοϊκότερων µέτρων, ιδιαίτερα ενόψει του γεγονότος ότι, σε αντίθεση :ρος
άλλα Κράτη-Μέλη, η χώρα µας δε διαθέτει γενικότερο :λαίσιο :ροστασίας
για ασυνόδευτους ανηλίκους. Η ΕΕ∆Α :αρατηρεί σχετικά ότι η Οδηγία
αυτή :αρέχει ε:ί:εδο :ροστασίας κατώτερο α:ό αυτό :ου ισχύει σε άλλες
χώρες της ΕΕ, και αντιβαίνει στις αρχές της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού,10 στο Πρωτόκολλο της Σύµβασης για το ∆ιεθνές
Οργανωµένο Έγκληµα του Παλέρµο (2000) σχετικά µε την :ροστασία
Γυναικών και Παιδιών11 αλλά και στις Κατευθυντήριες Γραµµές και Αρχές
για τα Ανθρώ:ινα ∆ικαιώµατα και την Εµ:ορία Ανθρώ:ων τόσο του ΟΗΕ
όσο και του Συµβουλίου της Ευρώ:ης.

10 Βλ. :αρα:άνω, υ:οσηµ.αριθµ.1. σχετικά µε τη διεθνή σύµβαση για την :ροστασία του
:αιδιού. Ιδιαίτερα σηµαντικά είναι το :ροοίµιο της Σύµβασης και τα άρθρα 1, 11, 21, 32,
33, 34, 35 και 36 αυτής.
11 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of
Children in Armed Conflicts, 2000, :ου τέθηκε ως :αράρτηµα στην α:όφαση της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ 54/263 και υιοθετήθηκε χωρίς ψηφοφορία την 25η Μαΐου 2000.
Τέθηκε σε ισχύ την 12η Φεβρουαρίου 2002.
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4. ∆ιοικητική αέλαση

4.α. Σχετικά µε τη διοικητική α:έλαση αλλοδα:ού φρονούµε ότι η
ε:αναφορά της αρµοδιότητας για την εξέταση των :ροσφυγών στον Υ:ουργό
∆ηµόσιας

Τάξης

(ό:ως

:ροέβλε:ε

ο

Ν.

1975/1991),

συνιστά

µία

ο:ισθοδρόµηση του νοµικού καθεστώτος.
4.β. Ε:ίσης, οι συντοµότατες :ροθεσµίες του άρθρου 77 (5 ηµέρες για
την άσκηση :ροσφυγής και 3 ηµέρες για την έκδοση α:όφασης) είναι
αδύνατον να τηρηθούν στην :ράξη και οδηγούν στην :λήρη µαταίωση του
δικαιώµατος δικαστικής :ροστασίας του υ:ό α:έλαση αλλοδα:ού.
4.γ. Οι λόγοι για τους ο:οίους :ροβλέ:εται η αναστολή της α:έλασης
:εριορίζονται, κατά τον υ:ό µελέτη νόµο, µόνο σε λόγους ανωτέρας βίας
(άρθρο 78), ενώ ο :ροηγούµενος Ν. 2910 :ροέβλε:ε και άλλους, ό:ως
ανθρω:ιστικούς λόγους, λόγους δηµοσίου συµφέροντος καθώς και λόγους
σχετικούς µε τη ζωή και την υγεία του αλλοδα:ού και της οικογένειας του.
4.δ. Τέλος, σηµειώνουµε ότι η κατάσταση των κρατητηρίων, ό:ου
στεγάζονται οι :ρος α:έλαση αλλοδα:οί, είναι κάκιστη σε σηµείο, ώστε η
κράτησή τους σε αυτούς να συνιστά, ουσιαστικά εξευτελιστική ή α:άνθρω:η
µεταχείριση, κατά :αράβαση διεθνών δεσµευτικών κανόνων.

5. Προστασία ανηλίκων

Για την ορθή ενσωµάτωση της Οδηγίας 2004/81/ΕΚ σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις των γενικών αρχών :ροστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων,
ό:ως αυτές έχουν τεθεί α:ό τον ΟΗΕ και τη UNICEF, :ροτείνεται η
εξαίρεση α:ό την α:έλαση όλων των ανηλίκων, δηλαδή των :ροσώ:ων κάτω
των 18 ετών, εκτός εάν ακολουθούν τον γονέα ή τον ασκούντα τη γονική
µέριµνα, :ου α:ελαύνεται, καθώς και των εγκύων γυναικών και των
µητέρων τους 6 :ρώτους µήνες α:ό τη γέννηση του τέκνου :ου φροντίζουν.
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6. Μετανάστες δεύτερης γενιάς

Τέλος, θεωρούµε σηµαντική την έλλειψη ρύθµισης σχετικά µε τα
τέκνα αλλοδα:ών :ου έχουν γεννηθεί και ενηλικιωθεί στην Ελλάδα, έχουν
ολοκληρώσει ε:ιτυχώς τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθµια δηµόσια
ελληνική εκ:αίδευση και δεν :αρουσιάζουν :αραβατική συµ:εριφορά. Θα
ήταν δυνατό να τους :αρέχεται η δυνατότητα α:όκτησης της ελληνικής
ιθαγένειας, κάτι :ου α:αιτεί, βεβαίως, την τρο:ο:οίηση ως :ρος το ειδικό
αυτό θέµα του ελληνικού Κώδικα :ερί Ιθαγένειας. Θα µ:ορούσε
τουλάχιστον να :ροβλεφθεί η χορήγηση άδειας ε:ί µακρόν διαµένοντες
στους νέους αυτούς.
Τούτο θα βοηθούσε στην κατα:ολέµηση του σοβαρού :ροβλήµατος
της υ:ογεννητικότητας στην Ελλάδα. Σηµειώνουµε ότι αρκετές χώρες, ό:ως
η Αυστρία, η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, η Ιταλία, η Γερµανία, η Σλοβενία, η
Σλοβακία και η Ελλάδα, σηµείωσαν καλύτερη εικόνα :ληθυσµιακής
ανά:τυξης, ακριβώς λόγω συνυ:ολογισµού των :αιδιών των µεταναστών.12

7. Πολιτικά ∆ικαιώµατα

Η ΕΕ∆Α εκφράζει κατά :λειοψηφία (δύο µέλη µειοψήφισαν) την
γενικότερη ευχή, να χορηγηθεί το δικαίωµα του εκλέγειν στην το:ική
αυτοδιοίκηση

στους

ε:ί

µακρόν

διαµένοντες

και

µη

ε:ιδείξαντες

αντικοινωνική συµ:εριφορά. Μετά µερικά ακόµη έτη δεν α:οκλείεται το
ενδεχόµενο να τους χορηγείται και το δικαίωµα του εκλέγεσθαι στις εκλογές
το:ικής αυτοδιοίκησης.

Γ. ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Υ:άρχουν :οικίλες διατάξεις :ου :ροβλέ:ουν την ε:ιβολή :οινών και
:ροστίµων στους :αραβάτες του νόµου αυτού. Γενικώς, κρίνεται ορθή η
:ρόβλεψη ιδιαίτερα βαρειών :οινών και κυρώσεων εις βάρος των τρίτων :ου

12

Βλ. σελ. 141 της Έκθεσης για την Παγκόσµια Μετανάστευση για το έτος 2005 του ∆ΟΜ.
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δια:ράττουν, κατά :αράβαση του νόµου αυτού, εγκλήµατα εις βάρος των
αλλοδα:ών, ιδίως των µεταφορέων, αλλά αυστηρή για τους ίδιους τους
αλλοδα:ούς, οι ο:οίοι συχνά βρίσκονται σε άγνοια νόµων, γλώσσας και σε
οικονοµική ένδεια. Παρακάτω αναφέρουµε τις συγκεκριµένες :οινικές
διατάξεις του νοµοσχεδίου µε σχετικά σχόλια.
Άρθρο 82, :αρ. 4: Στο άρθρο 82 :αρ. 4 :ροβλέ:εται ότι µε :οινή
φυλάκισης τουλάχιστον 3 µηνών και χρηµατική :οινή τριών χιλιάδων
(3.000) έως δέκα χιλιάδων

ευρώ (10.000) τιµωρείται κάθε αλλοδα:ός, ο

ο:οίος ε:ανέρχεται :αράνοµα στη χώρα και είναι καταχωρηµένος στον
κατάλογο των ανε:ιθύµητων αλλοδα:ών. Οι :οινές αυτές

θεωρούνται

βαριές, η χρηµατική δε συχνά ανέφικτη.
Άρθρο 83: Για τους αλλοδα:ούς :ου εξέρχονται ή ε:ιχειρούν να
εξέλθουν ή εισέρχονται ή ε:ιχειρούν να εισέλθουν :αράνοµα στη χώρα,
:ροβλέ:εται

φυλάκιση τουλάχιστον 3 µηνών και χρηµατική :οινή

τουλάχιστον χιλίων :εντακοσίων ευρώ (1.500). Θεωρούµε ότι η χρηµατική
αυτή :οινή είναι κατά κανόνα αβάσταχτη.
Η φυλάκιση θα είναι τουλάχιστον 6 µηνών και η χρηµατική :οινή
τουλάχιστον 3000 ευρώ αν ο ε:ιχειρών την έξοδο καταζητείται α:ό τις
αρχές για αξιό:οινες :ράξεις. Η αυστηρότητα της :οινής είναι στο σηµείο
αυτό δικαιολογηµένη.
Άρθρο 86, :αρ. 6: Κατά το άρθρο 86, :αρ. 6 :ροβλέ:εται :οινή
φυλάκισης και για τον υ:ήκοο τρίτης χώρας :ου :αρέχει εξηρτηµένη
εργασία ή υ:ηρεσίες ή έργο ή ασκεί ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα
χωρίς άδεια διαµονής. Ο δικαστής έχει ευρέα όρια κατά την κατάγνωση της
:οινής ανάλογης των συγκεκριµένων :εριστάσεων.
Άρθρο 84, :αρ. 4: Στο άρθρο 84 :αρ. 4 του νοµοσχεδίου :ροβλέ:ονται
:ειθαρχικές και :οινικές κυρώσεις κατά τις διατάξεις του ΠΚ για :αράβαση
καθήκοντος σε υ:αλλήλους :ου :αραβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 1
και 2 του νόµου αυτού αναφορικά µε τη χορήγηση ή µη άδειας διαµονής
αλλοδα:ού. Το µέτρο είναι ορθό, αρκεί να εφαρµόζεται.
Άρθρο 86, :αρ. 2 και 3: Για τους εργοδότες :ου :αραβαίνουν τις
διατάξεις του νέου νόµου :ροβλέ:εται η ε:ιβολή α:ό τον Γενικό Γραµµατέα
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της Περιφέρειας – :έραν άλλων τυχόν :ροβλε:οµένων κυρώσεων – και
χρηµατικού :ροστίµου :ου µ:ορεί να κυµαίνεται α:ό 3.000 έως 15.000
ευρώ. Το µέτρο είναι ορθό, διότι χωρίς τη συµβολή των εργοδοτών στην
:ροσέλευση :αράνοµων µεταναστών, το φαινόµενο της µετανάστευσης,
:ιθανότατα θα είχε άλλες διαστάσεις.
Άρθρο 86, :αρ. 5: Αυστηρές :οινές :ροβλέ:ονται – και ορθώς – στην
:αρ. 5 του ίδιου άρθρου όταν η :αράβαση των διατάξεων του νόµου γίνεται
µε σκο:ό την :ροαγωγή υ:ηκόων τρίτων χωρών σε :ορνεία. Η στερητική
της ελευθερίας :οινή :ου ε:ισύρει η :ράξη είναι φυλάκιση τουλάχιστον 2
ετών και χρηµατική :οινή τουλάχιστον 6.000 ευρώ. Η κάθειρξη δε µέχρι 10
ετών και χρηµατική :οινή µέχρι και 100.000 ευρώ :ροβλέ:ονται αν το
θύµα είναι ανήλικος ή ανήλικη. Νοµίζουµε ότι θα έ:ρε:ε η :οινή να είναι
αυστηρότερη, όταν η :ράξη αυτή ασκείται κατ’ ε:άγγελµα.
Άρθρο 86, :αρ. 6: Με φυλάκιση (δηλ. ως 5 χρόνια) τιµωρείται ο χωρίς
άδεια

διαµονής

εργαζόµενος

σε

ο:οιοδή:οτε

είδος

εργασίας.

Υ:ογραµµίζουµε ότι είναι :ολύ αυστηρότερη µεταχείριση α:ό αυτή του
:αρανοµούντος εργοδότη του.
Άρθρο 87, :αρ. 3: Ε:ίσης, κυρώσεις, ιδίως :ρόστιµα :ροβλέ:ονται
στο άρθρο 87 για τους λοι:ούς ιδιώτες ή υ:αλλήλους :ου δεν αναφέρονται
στα λοι:ά άρθρα του κεφαλαίου ΙΖ’, και :ου :αραβιάζουν τις διατάξεις
αυτού του νόµου.
Άρθρο 88: Αυστηρές :οινές α:ειλούνται για τους µεταφορείς των
λαθροµεταναστών οι ο:οίοι α:οτελούν κύριο :αράγοντα της ανά:τυξης της
λαθροµετανάστευσης.

Αρχίζουν α:ό φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και

χρηµατική :οινή 50.000 ευρώ (άρθρο 88, 1, β) και :ροχωρούν σε κάθειρξη
και χρηµατική :οινή τουλάχιστον 100.000 ευρώ αν στην :ράξη µ:ορεί να
:ροκύψει κίνδυνος για άνθρω:ο (:αρ. 1 γ) και τουλάχιστον 500.000 ευρώ
αν ε:έλθει θάνατος (:αρ. 1 δ).
Οι :οινές της :αρ. 1 (β) θα µ:ορούσαν να είναι αυστηρότερες, διότι
θα είναι οι συνήθως εφαρµοζόµενες. Οι κίνδυνοι για τους ανθρώ:ους κατά
κανόνα :άντοτε υ:άρχουν, ενώ δεν είναι ευχερής η α:όδειξή τους. Οι
:οινές των :αρ. 1 (γ) και 1 (δ) είναι όσο αυστηρές αρµόζει. Πάντως, το
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ζητούµενο είναι να :ραγµατο:οιηθεί η σύλληψη των ανθρώ:ων αυτών, :ου
κατά κανόνα έχουν τέτοιου βαθµού ασυνειδησία ώστε εγκαταλεί:ουν τους
µεταφερόµενους, :ου οικονοµικά ήδη έχουν α:οµυζήσει, εκτός του
:ροορισµού τους και σε :ολύ ε:ικίνδυνα σηµεία, για να α:οφύγουν τη δική
τους σύλληψη. Προς τούτο θα ήταν α:αραίτητη η διασυνοριακή συνεργασία
των αρµοδίων αρχών.
Για το λόγο αυτό, συνιστάται η κύρωση της Συνθήκης της Μαδρίτης
(Ευρω:αϊκή Σύµβαση για τη ∆ιασυνοριακή Συνεργασία – 1980) α:ό την
Ελλάδα. Η Σύµβαση :ροωθεί τη σύναψη διασυνοριακών συµφωνιών µεταξύ
το:ικών και :εριφερειακών αρχών στο :λαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.

∆. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Το κύριο :ρόβληµα ανακύ:τει α:ό τις µεταβατικές διατάξεις του
άρθρου 92 :αρ. 10 και 11 του :αρα:άνω νόµου, οι ο:οίες αφορούν
αντίστοιχα τους αλλοδα:ούς :ου βρίσκονται στη χώρα κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του Ν. 2910/2001 και εκείνους οι ο:οίοι δεν έχουν υ:αχθεί στις
διατάξεις

αυτές

αλλά

διέµεναν

στην

Ελλάδα

µέχρι

31.12.2004.

Ε:ισηµαίνεται ότι η διαδικασία :ου αφορά στους διαµένοντες στην Ελλάδα
µακρύτερο χρόνο (βάσει του N. 2910) είναι δυσµενέστερη α:’ ότι είναι
εκείνη :ου αφορά όσους διαµένουν για µικρότερο χρονικό διάστηµα και υ:ό
καθεστώς :αρανοµίας. Ε:ίσης, η :ροθεσµία της διαδικασίας νοµιµο:οίησης
για τους :ρώτους είναι η :ροβλε:όµενη α:ό τον Ν. 2910/2001 και λήγει
στις 31.10.05 ενώ η :ροθεσµία του Ν. 3386/2005 λήγει στις 31.12.05.
Πρέ:ει ε:ίσης να σηµειωθεί ότι οι κάτοχοι αδειών διαµονής :ου έληξαν
µετά την θέση σε ισχύ του νόµου (23.08.05), δεν υ:άγονται στις διαδικασίες
νοµιµο:οίησης του νόµου αυτού.
2.

Σχετικά

µε

τον

:ροσδιορισµό

των

δικαιολογητικών

:ου

α:αιτούνται για τη χορήγηση το :ρώτον αδειών διαµονής κατ’ άρθρο 91
:αρ. 11 του νόµου :ρόβληµα γεννάται :
2.α. Α:ό την έλλειψη ρύθµισης για τους αιτούντες άσυλο, των
ο:οίων όµως η αίτηση δεν έχει α:ορριφθεί ρητά ή για εκείνους στους
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ο:οίους έχει χορηγηθεί α:λό υ:ηρεσιακό σηµείωµα, αλλά όχι ροζ κάρτα
αιτούντος άσυλο. Στο σηµείο αυτό :αρατηρείται ότι υ:άρχουν :ερί:ου
43.000 ανα:άντητες αιτήσεις ασύλου. Άλλη εκκρεµότητα α:οτελεί η
υ:οβολή αιτήµατος ασύλου µε δικαστικό ε:ιµελητή, για την ο:οία δεν
υ:άρχει :ρόβλεψη στον νόµο.
2.β. Για τις :ερι:τώσεις αλλοδα:ών :ου εισέρχονται στη χώρα µας
α:ό άλλη χώρα της Σύµβασης Σένγκεν (:.χ. µέσω της Αυστρίας) και δεν
µ:ορούν ν’ α:οδείξουν δι’ εγγράφων την είσοδο ή και τη διαµονή τους στην
Ελλάδα µέχρι την 31.12.2004.
2.γ. Α:ό την έλλειψη :ρόβλεψης ειδικής ρύθµισης για τους
κατόχους δελτίου ταυτότητας για ανθρω:ιστικούς λόγους, µετά την
α:όρριψη του αιτήµατος ασύλου.
2.δ. A:ό τη µη λήψη υ:όψη της καθυστέρησης για την έκδοση
:ιστο:οιητικών οικογενειακής κατάστασης καθώς και των :ιστο:οιητικών
υγείας, για τα ο:οία :ροτείνεται να είναι ενιαία η :ροθεσµία.
3. Άλλο ζήτηµα είναι ο υ:ολογισµός των ηµερών ασφάλισης :ου
:ροβλέ:ει η διαδικασία της :ερι:τ. (β) :αρ. 10 του άρθρου 91, :ροκειµένου
να βεβαιωθεί η ασφαλιστική κάλυψη εκατόν :ενήντα ηµερών ετησίως για το
διάστηµα α:ό 1.7.2003 µέχρι την ηµέρα υ:οβολής της αίτησης για τη λήψη
άδειας εργασίας.
4. Ζήτηµα τίθεται και σχετικά µε το δικαίωµα α:ασχόλησης :ου
αναγνωρίζεται στους κατόχους των αδειών διαµονής της :αρ. 11 του νόµου.
Σύµφωνα µε :ρόταση του ΣτΠ, την ο:οία η ΕΕ∆Α υιοθετεί, :ροτείνεται η
σχετική βεβαίωση να α:οτελεί ταυτόχρονα και άδεια εργασίας και σε αυτή
να καθορίζεται και το συγκεκριµένο είδος της άδειας αυτής, δηλαδή το είδος
της ε:ιτρε:όµενης α:ασχόλησης.
5. Ρυθµιστικό κενό :αρουσιάζεται σχετικά µε το θέµα της χρονικής
ισχύος των αδειών διαµονής, στο :λαίσιο της µεταβατικής διάταξης του
άρθρου 91 του N. 3386/2005. Για τις µεν άδειες της :αρ. 10 του άρθρου :ου
:αρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι 31.12.2005 δεν ορίζεται καθόλου η
διάρκειά τους, για τις δε άδειες της :αρ. 11 του ίδιου άρθρου (χορήγηση
αδειών διαµονής για :ρώτη φορά σε αλλοδα:ούς :ου διέµεναν στην Ελλάδα
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µέχρι 31.12.2004) :ροβλέ:εται η ετήσια ισχύς αυτής, όχι όµως και η έναρξη
ισχύος αυτής, :ου :ροφανώς θα :ρέ:ει να είναι η ηµεροµηνία έκδοσης της
α:όφασης.
6. Ιδιαίτερα κρίσιµο θέµα είναι εκείνο :ου ά:τεται των λόγων
ανανέωσης των αδειών διαµονής :ου χορηγήθηκαν κατ’ άρθρο 91 :αρ. 11
του νόµου αυτού. Πρόβληµα ανακύ:τει σχετικά µε την ε:ίκληση
ανθρω:ιστικών λόγων, λαµβανοµένου υ:όψη ότι στην :ερί:τωση (η) της
ίδιας :αρ. 11 αναφέρεται ότι: «Ανανέωση

των ανωτέρω αδειών διαµονής

γίνεται για έναν αό τους λόγους του νόµου αυτού, χωρίς να ααιτείται ειδική
θεώρηση εισόδου».
7. Ακόµη, όσον αφορά τις διατάξεις :ου αφορούν στην α:έλαση,
:αρατηρείται ότι, κατά τις ρυθµίσεις του νόµου, η διοικητική και δικαστική
α:έλαση χρειάζονται διευκρίνιση. Έχει ε:ιχειρηθεί λύση µε την εγκύκλιο
26 του ΥΠΕΣ∆∆Α, η ο:οία αφορά µόνον την διοικητική α:έλαση.
8. Ε:ίσης, το ζήτηµα των Ελλήνων οµογενών, τόσο α:ό τις χώρες της
τ. Σοβιετικής Ένωσης όσο και α:ό την Αλβανία :αραµένει αρρύθµιστο.
9. Αναφορικά µε τις συζύγους και χήρες Ελλήνων :ολιτών :ου έχουν
α:ωλέσει την ιδιότητα του µονίµως διαµένοντος αλλοδα:ού στην Ελλάδα
δεν :ροβλέ:εται δικαίωµα νοµιµο:οίησής τους, δυνάµει της µεταβατικής
διάταξης του άρθρου 91 :αρ. 11, µέσω της δυνατότητας εξαγοράς ενσήµων.
Ε:ίσης ανήλικοι αιτούντες άσυλο, για τους ο:οίους δεν υ:άρχει δικαστική
ή άλλη ε:ιµέλεια, δεν µ:ορούν να κάνουν χρήση του νόµου.
10. Τέλος :ροτείνεται η α:άλειψη διατάξεων του άρθρου 87 του
νόµου :ου αφορούν στην :οινικο:οίηση συµ:εριφοράς Ελλήνων υ:ηκόων,
:ου χωρίς να συνεργούν στη διά:ραξη εγκληµάτων αναφορικά µε την
:αράνοµη είσοδο και διαµονή αλλοδα:ών στην Ελλάδα (:ολλώ δε µάλλον
στην εµ:ορία ανθρώ:ων), α:λά υ:οβοηθούν :αρανόµως διαµένοντες
αλλοδα:ούς (ό:ως λ.χ. ο υ:εύθυνος γραφείου ταξιδίων), δεδοµένου ότι η
διάταξη αυτή ισχύει ήδη α:ό το 1975 και, :αρά το γεγονός ότι είναι
ανεφάρµοστη, ε:αναλαµβάνεται σε όλα τα ε:όµενα νοµοθετήµατα.

Αθήνα, 10 Νοεµβρίου 2005
18

