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ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΟΡΩΝ ΒΑΔΙ ΥΔΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

 

1. Αλλοδαπός είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή πνπ δελ 

έρεη ηζαγέλεηα. 

2. Υπήκοος ηρίηης τώρας είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα 

νχηε ηελ ηζαγέλεηα άιινπ θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

3. Ανιθαγενής είλαη ην πξφζσπν πνπ θαλέλα θξάηνο δελ ην ζεσξεί ππήθνφ ηνπ θαη’ 

εθαξκνγήλ ηεο λνκνζεζίαο ηνπ. 

4. Πρόζθσγας είλαη ν αιινδαπφο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο χκβαζεο ηεο 

Γελεχεο ηνπ 1951 πεξί ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ησλ πξνζθχγσλ θαη ηνπ ζπλαθνχο 

Πξσηνθφιινπ ηεο Νέαο Τφξθεο ηνπ 1967. 

 

ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΩΝ ΚΔΙΜΔΝΩΝ 

 

Πξψηνο ζηαζκφο ζηελ εθαξκνγή ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζεσξείηαη απφ 

πνιινχο κειεηεηέο ε ςήθηζε ηνπ Νόμου 1975/1991, ν νπνίνο δελ ήηαλ επηηπρήο ζηελ ιχζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ φθεηιε λα ιχζεη. Σφηε ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή δχν πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

θαηαγξαθή θαη λνκηκνπνίεζε φισλ ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ κέζσ ηεο έθδνζεο ηεο 

«Πξνζσξηλήο Κάξηαο Παξακνλήο» (Λεπθή Κάξηα) θαη έπεηηα ηεο «Κάξηαο Παξακνλήο 

Πεξηνξηζκέλεο Υξνληθήο Γηάξθεηαο» (Πξάζηλε Κάξηα)
1
.  

Σα κεγάια θελά ηνπ πξνεγνχκελνπ Νφκνπ θάιπςε ν Ν. 2910/2001 κε ηίηιν "Δίζνδνο 

θαη παξακνλή αιινδαπψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Κηήζε ηεο ηζαγέλεηαο κε 

πνιηηνγξάθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο" κε ηνλ νπνίν επηρεηξείηαη ε αληηκεηψπηζε ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο εκπεξηέρνληαο δηαηάμεηο γηα ηελ είζνδν θαη ρνξήγεζε άδεηαο παξακνλήο ζε 

αιινδαπνχο εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη, φπσο ζπνπδέο, παξνρή εμαξηεκέλεο ζρέζεο 

εξγαζίαο κε ππφδεημε ζχκβαζεο, άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε
2
. Οξίδνληαη κέρξη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνιηηνγξάθεζεο γηα θηήζε ηεο 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε ζπκπιήξσζεο δέθα ζπλνιηθά εηψλ λφκηκεο 

δηακνλήο ζηελ Διιάδα ηελ ηειεπηαία δσδεθαεηία πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη 

επαξθνχο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (Άξζξν 58). Με ηελ παξέιεπζε δέθα εηψλ 

ζπλνιηθήο παξακνλήο ζηελ Διιάδα ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο παξακνλήο 

αφξηζηεο δηάξθεηαο, φηαλ απνδεηθλχεηαη εθηφο άιισλ πσο ν αιινδαπφο «δηαζέηεη πφξνπο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ δηαβίσζήο ηνπ ρσξίο λα παξέρεη εμαξηεκέλε εξγαζία ή λα αζθεί 

δξαζηεξηφηεηα θαη φηη ε πξνέιεπζε ησλ πφξσλ απηψλ είλαη λφκηκε» (Άξζξν 37). εκαληηθφ 

Κεθάιαην ηνπ Νφκνπ απνηειεί, ηέινο, ν θαζνξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ 

                                                           
1 

θνχξηνπ, Δ., Βξαηζάιεο, Κ. θαη Γθφβαξεο, Υ. (2004). Μεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα θαη Δθπαίδεπζε. 

Απνηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο Βειηίσζεο. Αζήλα: ΙΜΔΠΟ, 

Μαξάηνπ-Αιηπξάληε, Λ. & Γθαδφλ, Δ. (2005). Μεηαλάζηεπζε θαη πγεία-πξφλνηα. Απνηίκεζε ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο - Πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο βειηίσζεο. Αζήλα: Δζληθφ θέληξν θνηλσληθψλ 

εξεπλψλ.(ζ. 12). 
2
 Νφκνο Τπ’ αξηζκφλ 2910/2.5.2001 
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αιινδαπψλ, φπσο ην δηθαίσκα αζθάιηζεο θαη απνιαβήο ησλ ίδησλ αζθαιηζηηθψλ 

δηθαησκάησλ κε ηνπο εκεδαπνχο θαη ην δηθαίσκα ησλ αλειίθσλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (Άξζξα 39 & 40).  

Έπεηαη ν Νόμος 3386/2005, "Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα" πνπ ζπζηήλεη Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

ηεο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο
3
 κε έξγν ηελ επεμεξγαζία ζεκάησλ κεηαλάζηεπζεο (λφκηκεο 

θαη παξάλνκεο), έθδνζε νδεγηψλ, ζπληνληζκφ θνξέσλ θαη εηζήγεζε κέηξσλ ζεζκηθνχ θαη 

ηερληθνχ ραξαθηήξα. Δπίζεο, επαλαθαζνξίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο θαηεγνξίεο αδεηψλ 

δηακνλήο θαη νξίδεηαη λα είλαη εηήζηα ε αξρηθή άδεηα δηακνλήο θαη δηεηήο ε εθάζηνηε άδεηα 

αλαλέσζήο ηεο εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο. Καηλνηνκία απηνχ ηνπ Νφκνπ 

είλαη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ ‘επί καθξφο δηακέλνληνο’ ζην νπνίν ππάγεηαη ν 

αιινδαπφο κε ζπκπιήξσζε πεληαεηνχο δηακνλήο ζηελ Διιάδα θαη επαξθή γλψζε ηεο 

Διιεληθήο γιψζζαο, πνιηηηζκνχ θαη ηζηνξίαο (Άξζξα 67-68), θαη’ εθαξκνγήλ ηεο Κνηλνηηθήο 

Οδεγίαο 2003/109, πνπ ζηφρν έρεη ηελ «πιήξε ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ, αλεμάξηεηα 

απφ ην γεγνλφο αλ παξαλφκσο ή λνκίκσο δηαβηνχλ»
4
 ζηελ Διιάδα. 

ην Κεθάιαην ΙΒ’ ηνπ Ν.3386 νξίδνληαη νη βαζηθέο αξρέο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ 

αιινδαπψλ, νη νπνίεο ζπκπιεξψλνληαη απφ ην Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Γξάζεο κε ηελ 

επηδίσμε ηεο επηηπρνχο έληαμεο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, θαιχπηνληαο 

θπξίσο, ηνπο εμήο ηνκείο: 

«α) ηελ πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, β) ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε 

εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο, γ) ηελ έληαμε ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο θαη δ) ηελ ελεξγφ θνηλσληθή 

ζπκκεηνρή». 

ηνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκφ θηλείηαη θαη ε ζχζηαζε Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Κνηλσληθή 

Έληαμε ησλ Μεηαλαζηψλ
5
 βάζεη ηνπ Νόμου 3536/2007, "Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο". Η Δπηηξνπή ππαγφκελε ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο είλαη αξκφδηα γηα ηελ εηζήγεζε 

πξνηάζεσλ θαη δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηαηψλ ζηελ 

Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή, ηε δηεμαγσγή θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη ηελ θαηάξηηζε θαη 

παξαθνινχζεζε επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, ζρεηηθψλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο 

θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ.  

Ωο πξνο ηηο άιιεο ξπζκίζεηο ηνπ Νφκνπ 3536/2007 πνπ σο επί ην πιείζηνλ είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο ή αλαζεσξεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3386/2005 αμίδεη θπξίσο λα αλαθεξζεί 

πσο δηεπθνιχλνληαη νη κεηαλάζηεο ζηελ εμαγνξά ηνπ 20% ησλ ελζήκσλ πνπ απαηηνχληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ γηα λα αλαλεψζνπλ ηελ άδεηα παξακνλήο ηνπο θαη πσο νη γνλείο κεηαλαζηψλ 

                                                           
3 

Νφκνο Τπ’ αξηζκφλ 3386/23.8.2005 
4
 Κνπθηάδεο, Ι (2005). Οη πξνζαλαηνιηζκνί ηεο Δ.Δ. ζηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή: Μεηέσξν βήκα 

αλάκεζα ζηελ μελνθνβία θαη ηελ πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ζην «Μεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη 
δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ» / επηκ. Καςάιεο Α, Ληλάξδνο-Ρπικφλ Π. Αζήλα: ΙΝΔ-ΓΔ-ΑΓΔΓΤ.  
5
 Νφκνο Τπ’ αξηζκφλ 3536/23.2.2007 
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κπνξνχλ λα λνκηκνπνηνχληαη φηαλ ηα παηδηά ηνπο θνηηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα ή 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Άξζξα 6 & 18). 

Πην πξφζθαηνο είλαη ν Νόμος 3838/2010, "χγρξνλεο δηαηάμεηο γηα ηελ Διιεληθή 

ηζαγέλεηα θαη ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή νκνγελψλ θαη λνκίκσο δηακελφλησλ κεηαλαζηψλ θαη 

άιιεο ξπζκίζεηο". Με ηνλ ηειεπηαίν απηφ Νφκν γίλνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ θψδηθα 

απφθηεζεο Διιεληθήο ηζαγέλεηαο, ν νπνίνο ίζρπε κε ην Νφκν 3284/2004
6
. Η παξάγξαθνο 1 

ηνπ λένπ Νφκνπ παξακέλεη σο έρεη θαη απνηειεί ηελ παλεγπξηθή δηαθήξπμε ηεο αξρήο ηνπ 

αίκαηνο (‘jus sanguinis’) ζχκθσλα κε ηελ νπνία φπνηνο γελληέηαη απφ Έιιελα παηέξα ή 

Διιελίδα κεηέξα αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ γέλλεζεο απνθηά απφ ηε γέλλεζή ηνπ ηελ ειιεληθή 

ηζαγέλεηα
7
. Η θπξηφηεξε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηειεπηαίνπ κεηαλαζηεπηηθνχ Νφκνπ είλαη πσο 

αλαγλσξίδεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα «κε δήισζε θαη αίηεζε, ιφγσ γέλλεζεο ή θνίηεζεο ζε 

ζρνιείν ζηελ Διιάδα»
 8

. πγθεθξηκέλα, νξίδεη πσο ηα παηδηά κεηαλαζηψλ απνθηνχλ ηελ 

Διιεληθή ηζαγέλεηα κε ηε γέλλεζή ηνπο ζηελ Διιάδα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη νη δχν 

γνλείο δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα κφληκα θαη λφκηκα γηα 5 ζπλερφκελα έηε. Δπίζεο, παηδηά 

κεηαλαζηψλ ηα νπνία έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ 6 έηε ειιεληθνχ ζρνιείνπ, 

θαηνηθνχλ κφληκα θαη λφκηκα ζηελ ρψξα, δηθαηνχληαη ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα. Ωζηφζν, ε 

ζσζηή εξκελεία ηνπ Άξζξνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο, εάλ παξέιζνπλ ηξία έηε απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εμαεηνχο ρξφλνπ θνίηεζεο θαη ην ηέθλν αιινδαπψλ έρεη ελειηθησζεί, 

ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο.  

Πξσηνπνξηαθφο είλαη ν Ν.3838 σο πξνο ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζηελ 

Διιάδα απφ ηα 10 ζηα 7 ρξφληα γηα ηνπο αιινδαπνχο πνπ επηζπκνχλ ηελ θηήζε ηεο 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο κε πνιηηνγξάθεζε, φπσο θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο 

ζηηο εθινγέο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηνπο θαηφρνπο Δ.Γ.Σ.Ο (γίλεηαη 

ιφγνο πην θάησ), άδεηαο δηακνλήο αφξηζηεο ή δεθαεηνχο δηάξθεηαο, δειηίσλ κφληκεο δηακνλήο, 

εηδηθνχ δειηίνπ γηα αληζαγελείο, ηίηινπ παξακνλήο σο νκνγελείο, ζε φζνπο έρνπλ ππαρζεί ζην 

θαζεζηψο ησλ επί καθξφλ δηακελφλησλ θαη ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο πνιηηηθνχο πξφζθπγεο. 

ε αληίζεζε κε ηνπο αιινδαπνχο πνπ είλαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, νη πνιίηεο θξαηψλ-

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εληάζζνληαη ζε πην επλντθφ θαζεζηψο ελ αθνινπζία ησλ 

επηηαγψλ ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή
9
. Θεκειηψδεο 

                                                           
6
 Ο Νόμος 3284/2004 αλαγλψξηδε ειιεληθή ηζαγέλεηα ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: Ι. Με ηε γέλλεζε 

(ηέθλν Έιιελα ή Διιελίδαο). ΙΙ. Με αλαγλψξηζε (αλήιηθνο αιινδαπφο πνπ γελλήζεθε ρσξίο γάκν θαη 
αλαγλσξίδεηαη σο ηέθλν Έιιελα). ΙΙΙ. Με πηνζεζία (απφ Έιιελα ή Διιελίδα). ΙV. Με θαηάηαμε ζηηο 
έλνπιεο δπλάκεηο (γηα νκνγελείο αιινδαπνχο θαη ηα αλήιηθα ηέθλα απηψλ). V. Με πνιηηνγξάθεζε 
(αιινδαπνχ πνπ δηακέλεη λφκηκα 10 έηε ηελ ηειεπηαία 12/εηία ζηελ Διιάδα, αληζαγελή, πξφζθπγα θαη 
αζιεηψλ νιπκπηαθψλ αζιεκάησλ πνπ δηακέλνπλ 5 έηε, ζπδχγνπ Έιιελα ή Διιελίδαο πνπ απέθηεζε 
ηέθλν 3 έηε. Δπίζεο, πεξηπηψζεηο φπσο αλήιηθα θαη άγακα ηέθλα αιινδαπψλ πνπ πνιηηνγξαθνχληαη 
Έιιελεο θαη ηηκεηηθή πνιηηνγξάθεζε γηα αιινδαπφ πνπ εμππεξέηεζε ή δχλαηαη λα εμππεξεηήζεη ην 
εζληθφ ζπκθέξνλ). 
7
 Δγθχθιηνο Αξηζ. 8, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

8
 Νφκνο Τπ’ αξηζκφλ 3838/24.3.2010 

9
 Απφ έλα Κνηλφ Δπξσπατθφ χζηεκα Αζχινπ (ΚΔΑ) θαζνξίδεηαη επίζεο θαη ε παξαρψξεζε αζχινπ 

ζε πξφζθπγεο. Η δεκηνπξγία ηεο ΚΔΑ πξνέθπςε απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 
ηνπ Σάκπεξε ζηηο 15-16 Οθησβξίνπ 1999. Η πξψηε θάζε ηεο (1999-2005) ζηφρεπε ζηελ ελαξκφληζε 
ησλ λνκηθψλ πιαηζίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ην άζπιν κε βάζε θνηλνχο ειάρηζηνπο θαλφλεο. Οη 
ζηφρνη γηα ηε δεχηεξε θάζε ηεο ΚΔΑ παγηψζεθαλ απφ ην Πξφγξακκα ηεο Υάγεο (Πεγή, 
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επίηεπγκα απηήο ήηαλ ε ζπλζήθε ηνπ έλγθελ ηνπ 1985 κε ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε ν ρψξνο 

έλγθελ, έδαθνο φπνπ εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πξνζψπσλ. Οη ρψξεο πνπ 

έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία θαηήξγεζαλ ηα εζσηεξηθά ζχλνξα, αληηθαζηζηψληαο ηα κε 

εληαία εμσηεξηθά ζχλνξα. Δληφο ηνπ ρψξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη θνηλνί θαλφλεο θαη 

δηαδηθαζίεο φζνλ αθνξά ηηο ζεσξήζεηο γηα δηακνλέο ζχληνκεο δηάξθεηαο, ηηο αηηήζεηο αζχινπ 

θαη ηνπο ειέγρνπο ζηα ζχλνξα. Σαπηφρξνλα, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο εληφο ηνπ 

ρψξνπ έλγθελ, εληζρχζεθαλ ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ αζηπλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ. Η ζπλεξγαζία έλγθελ ελζσκαηψζεθε ζην δίθαην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) κε ηε ζπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, ην 1997. Ωζηφζν, δελ είλαη φιεο 

νη ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλεξγαζία έλγθελ κέιε ηνπ ρψξνπ έλγθελ, είηε γηαηί δελ 

επηζπκνχλ ηελ θαηάξγεζε ησλ ειέγρσλ ζηα ζχλνξα κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ ρψξνπ 

απηνχ είηε γηαηί δελ πιεξνχλ αθφκα ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θεθηεκέλνπ ηνπ έλγθελ
10

.  

Βέβαηα, πέξα απφ ηελ ειεχζεξε είζνδν θαη έμνδν απφ ηε ρψξα, νη πνιίηεο θξάηνπο-

κέινπο ηεο Δ.Δ πνπ επηζπκνχλ λα δηακείλνπλ πάλσ απφ ηξίκελν ζε απηήλ ππνρξενχληαη λα 

εγγξαθνχλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρνξεγεζεί βεβαίσζε εγγξαθήο
11

. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη είηε λα 

εξγάδνληαη σο κηζζσηνί είηε λα αζθνχλ ειεχζεξε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα είηε λα 

δηαζέηνπλ επαξθείο πφξνπο είηε λα παξαθνινπζνχλ θάπνην αλαγλσξηζκέλν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ. Σν αλψηαην επηηξεπηφ δηάζηεκα παξακνλήο είλαη ηα 5 έηε θαη κε ηελ παξέιεπζε 

απηψλ απνθηνχλ ην δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο χζηεξα απφ ζρεηηθή δηαδηθαζία. Οη ζρεηηθέο 

ξπζκίζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηα κέιε νηθνγελείαο ηνπο. Σέινο, βάζεη ηνπ ην Ν. 3838 ηνπ 2010 

δχλαληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε πνιηηνγξάθεζεο εθφζνλ δηακέλνπλ κφλνλ επί κηα 

ηνπιάρηζηνλ ηξηεηία ζηελ Διιάδα. 

Οη Έιιελεο νκνγελείο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο φπσο 

θαη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα αλ απνδείμνπλ φηη έρνπλ ειιεληθή θαηαγσγή. πγθεθξηκέλα, 

αλαθνξηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ απφ ηελ ηέσο νβηεηηθή 

Έλσζε βάζεη ηνπ Νφκνπ 2790/16.02.2000 ηζρχνπλ ηα θάησζη
12

: 

1. Οκνγελείο πνπ θαηνηθνχλ ζε ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηελ Διιεληθή Πξνμεληθή 

Αξρή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δε 

κπνξεί λα δηαπηζησζεί ε ειιεληθή ηνπο ηζαγέλεηα βάζεη ησλ πλζεθψλ Άγθπξαο θαη Λνδάλλεο 

θαη πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ειιεληθή θαηαγσγή 

ηνπ. Σελ ειιεληθή ηζαγέλεηα απνθηνχλ έπεηηα θαη ηα αλήιηθα ηέθλα απηψλ. Γίλεηαη επίζεο ε 

δπλαηφηεηα εμειιεληζκνχ ηνπ νλνκαηεπψλπκνχ ηνπο. 

2. Οκνγελείο πνπ δηακέλνπλ ήδε ζηελ Διιάδα πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Νφκνπ θαη 

ηα ηέθλα απηψλ απνθηνχλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. 

                                                                                                                                                                      
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_i
mmigration). 
10

 φ.π. 
11

 π.δ. 106/2007 
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 Νφκνο Τπ’ αξηζκφλ 2790/16.02.2000 
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3. Πξνβιέπεηαη ζε φζνπο δελ επηζπκνχλ ηελ απφθηεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ε 

ρνξήγεζε Ειδικού Δεληίοσ Τασηόηηηας πνπ επέρεη ζέζε άδεηαο παξακνλήο θαη εξγαζίαο ηνπ 

νκνγελνχο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Σν Γειηίν ρνξεγείηαη κεηέπεηηα θαη ζηνπο/ηο αιινγελείο 

ζπδχγνπο θαη ζηα αλήιηθα ηέθλα απηψλ. 

4. Σίζεηαη ζε εθαξκνγή πξφγξακκα ζηεγαζηηθήο απνθαηάζηαζεο νκνγελψλ κε 

επηδνηνχκελε ηδηνθαηνίθεζε ή ελνηθίαζε. Πξνβιέπεηαη αθφκα θαη ε παξαρψξεζε νηθνπέδσλ 

πεξηνπζίαο Γεκνζίνπ θαη Ο.Σ.Α. 

5. Γηαζθαιίδεηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε (αγξνηηθή απνθαηάζηαζε θαη 

απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα). 

6. Γίλεηαη κέξηκλα γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο απφ ηνπ νκνγελείο. 

ηνπο νκνγελείο κε αιβαληθή ηζαγέλεηα πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα ρνξεγείηαη κεηά 

απφ αίηεζή ηνπο άδεηα δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 1030/2002 

ηζρχνο έσο 10 εηψλ θαζψο θαη εηδηθφ δειηίν ηαπηφηεηαο νκνγελνχο ηζφρξνλεο δηάξθεηαο
13

. Σα 

ίδηα έγγξαθα δηθαηνχληαη νη ζχδπγνη θαη νη θαηηφληεο ησλ σο άλσ νκνγελψλ αλεμαξηήησο 

θαηαγσγήο. Ο θάηνρνο Δ.Γ.Σ.Ο έρεη δηθαίσκα ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαη απνιακβάλεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνλ Έιιελα εξγαδφκελν. Ο θάηνρνο δηακνλήο εληαίνπ 

ηχπνπ έρεη δηθαίσκα λφκηκεο δηακνλήο θαη ειεχζεξεο επαλεηζφδνπ ζηελ Διιάδα θαη 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ζην έδαθνο ησλ ζπκβαιιφκελσλ ρσξψλ έλγθελ. 
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