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Την δεκαετία του 1990, οι χώρες τις ΕΕ δέχτηκαν μαζικό κύμα μεταναστών, από χώρες των Βαλκανίων και της Ανατο-
λικής Ευρώπης, εξαιτίας των πολιτικών και οικονομικών αλλαγών που επέφερε η πτώση των πρώην σοσιαλιστικών
καθεστώτων. Η Ελλάδα, δεδομένης της γεωπολιτικής της θέσης, έγινε σταδιακά χώρα υποδοχής μαζικών μετανα-
στευτικών ροών και από την Ασία, εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων και της πολιτικής αστάθειας. Έτσι, η Ελλάδα
μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής μεταναστών, ενώ στο παρελθόν αποτελούσε χώρα αποστολής τους. Η συνεχής με-
ταναστατευτική ροή αντιμετωπίστηκε σπασμωδικά από την ελληνική διοίκηση, η οποία αδυνατούσε να προσαρμο-
στεί και να λάβει άμεσα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου. Δυστυχώς, η παραπάνω αδυναμία διογκώθηκε με την
πάροδο του χρόνου, αποκτώντας σήμερα συστημική διάσταση.

Στην παρούσα ενότητα θα γίνει αναλυτική ερμηνεία και παρουσίαση της νομοθεσίας που διέπει το καθεστώς των
οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης. Παρουσία-
ση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε κρίσιμης σημασίας ζητήματα, όπως η προώθηση των υπηρεσιών μιας
στάσης, η επανεξέταση των όρων πρόσβασης στην αγορά εργασίας και η καλλιέργεια φιλικού κλίματος για επενδύ-
σεις από πολίτες τρίτων χωρών, η προώθηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος για τους πολίτες τρίτων χωρών
που διαμένουν μακροχρόνια στην Ελλάδα και η υιοθέτηση ενός ειδικού ευνοϊκού καθεστώτος διαμονής για τη «δεύ-
τερη γενιά». Έμφαση θα δοθεί στους τρόπους κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας και στην απώλεια της Ελληνικής ιθα-
γένειας. Επίσης θα εξετάσουμε ενδελεχώς κρίσιμα ζητήματα της καθημερινής δικηγορικής ύλης όπως η δικαστική και
η διοικητική απέλαση των αλλοδαπών.

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Δίκαιο της ιθαγένειας, το οποίο αναφέρεται στους τρόπους κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας και στην απώ-
λεια της Ελληνικής ιθαγένειας.

 Η είσοδος και διαμονή των υπηκόων τρίτων χωρών μελών οικογενειών έλληνα πολίτη.
 Η είσοδος, διαμονή και εργασία των υπηκόων τρίτων χωρών και των μελών της οικογενείας τους.
 Η ελεύθερη κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής. Ένωσης και των μελών των

οικογενειών τους.
 Το ειδικό καθεστώς των ομογενών που αφορά στους ομογενείς από την Αλβανία, την Τουρκία, την πρώην

ΕΣΣΔ και τις λοιπές χώρες.
 Η επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και στη διαδικασία της διοικητικής απέ-

λασης.
 Η ποινική αντιμετώπιση των αλλοδαπών στην Ελλάδα.
 Η υπό όρο απόλυση αλλοδαπών.
 Η δικαστική απέλαση ως μέτρο ασφαλείας.
 Η δικαστική απέλαση ως παρεπόμενη ποινή.
 Αντιρρήσεις κατά της δικαστικής απέλασης.
 Αντιρρήσεις κατά της διοικητικής κράτησης αλλοδαπού.
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