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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στην παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται το θέμα: «Μετανάστες δεύτερης γενιάς 

και η πολιτογράφησή τους στην Ευρώπη». Αρχικά, γίνεται μια σύντομη παράθεση 

των βασικών εννοιών που αφορούν το θέμα μας, όπως είναι η μετανάστευση, ο 

μετανάστης, ο πρόσφυγας, ο παράτυπος μετανάστης η ιθαγένεια κτλ.  Στη συνέχεια, 

γίνεται αναφορά στους μετανάστες δεύτερης γενιάς, ξεκινώντας από μια ιστορική 

αναδρομή και προσδιορίζεται στη συνέχεια την έννοια του μετανάστη πρώτης και 

δεύτερης γενιάς.  

Ακολούθως, στο τρίτο κεφάλαιο, διαπραγματευόμαστε την έννοια της ιδιότητας 

του πολίτη, ενώ την προσεγγίζουμε σύμφωνα με τις απόψεις που εξέφρασαν ο 

Marshall και ο Duguit και στη συνέχεια γίνεται ανάλυση και αναφορά στα μοντέλα 

ιδιότητας του πολίτη, όπως είναι το διαδικαστικό μοντέλο, το αφομοιωτικό μοντέλο 

καθώς το υβριδικό μοντέλο.  

Έπειτα, αναφερόμαστε στις διαδικασίες της πολιτογράφησης που εφαρμόζουν 

ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι το Βέλγιο, η Βρετανία, η Γερμανία, η 

Ιταλία, η Σουηδία, η Ελβετία κτλ.  Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά 

στις διαδικασίες πολιτογράφησης που ακολουθούνται στην Ελλάδα, καθώς και στη 

νομοθεσία που επικρατεί. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε τις τυπικές 

προϋποθέσεις πολιτογράφησης, τις χρονικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης, όπως και 

τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Επιπλέον, παρουσιάζεται η διαδικασία της 

πολιτογράφησης ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό καθώς και αιτιολόγηση της 

διαδικασίας πολιτογράφησης. Τέλος, γίνεται αναφορά στη νομοθεσία που ίσχυσε από 

το 2004 και σε αυτή που ίσχυσε από το 2015. 

 

 

 

 
Λέξεις κλειδιά: Μετανάστες, Μετανάστες δεύτερης γενιάς, 
Πολίτης,Πολιτογράφηση,  
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ABSTRACT  
 

This diploma thesis deals with the topic: “Second generation migrants and their 

citizenship in Europe”. Firstly, we made a brief citation of the basic concepts and 

definitions of our subject, such as immigration, immigrant, refugee, irregular migrant, 

citizenship etc. Then, we made a reference to second-generation immigrants, starting 

with a historical review and the identification of the concept of first and second 

generation migrants.  

Subsequently, in chapter three, we negotiate the concept of citizenship while 

approaching it according to the views expressed by Marshall and Duguit. Then we 

analyze and refer to civic modeling models, such as the procedural model, the 

assimilation model and the hybrid model.  

Finally, we refer to the citizenship processes applied by some European countries, 

such as Belgium, Great Britain, Germany, Italy, Sweden, Switzerland etc. In the last 

chapter there is a special reference to the citizenship procedures followed in Greece, 

as well as the legislation. In particular, we present the formal conditions of 

citizenship, the timing and the substantive conditions of citizenship. Moreover, the 

process of citizenship of expatriates living abroad is presented, as well as the 

justification of the citizenship process. In the end, we made a reference to the 

legislations in force since 2004 and the application of this since 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Immigrants, Second Generation Immigrants, Citizen, Citizenship  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Στο σύγχρονο κόσμο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο αιώνων, σημαντικός 

αριθμός ανθρώπων μετακινήθηκε από τις φτωχότερες χώρες της Νότιας Ευρώπης 

προς τις βιομηχανικές χώρες της Βόρειας Ευρώπης που βρίσκονταν σε αναπτυξιακή 

πορεία και απαιτούσαν εργατικά χέρια. Επίσης. Σημαντικός αριθμός ανθρώπων 

μετακινήθηκαν προς τις Η.Π.Α. και προς την Αυστραλία.  

Ανεξάρτητα από τα αίτια για τα οποία πραγματοποιείται η μετανάστευση, 

πρόκειται αναμφίβολα για μια πολύπλοκη διαδικασία που λαμβάνει παραμέτρους 

υπόψη της τόσο από την πλευρά των ανθρώπων που μεταναστεύουν προς μια χώρα, 

όσο και από τη χώρα που τους δέχεται και τους εντάσσει στον κοινωνικό της ιστό. 

Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 αλλά κυρίως του 1990, η Ελλάδα έγινε 

χώρα υποδοχής μεταναστών, ενώ παραδοσιακά μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια 

χώρα αποστολής μεταναστών. Σήμερα όμως ιδίως μετά τις πρωτοφανείς προσφυγικές 

ροές προς την Ευρώπη και προς την Ελλάδα από τη Συρία και τις άλλες εμπόλεμες 

χώρες, η κατάσταση με το μεταναστευτικό είναι ακόμα πιο πολύπλοκη και απαιτεί 

πιο σύνθετη αντιμετώπιση. 

Το ζήτημα της δεύτερης γενιάς μεταναστών παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους 

μελετητές αλλά έχει βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών. Σε κάποιες χώρες λοιπόν, 

όπως και η Ελλάδα, ενώ αυτά τα παιδιά διαβιούν για 18 και πλέον χρόνια στην χώρα 

που γεννιούνται ακολουθώντας τις υποχρεώσεις που ορίζει ο νομοθέτης, δεν έχουν 

την  ιθαγένεια της χώρας που τους φιλοξενεί με αποτέλεσμα να μην έχουν και τα 

πλήρη δικαιώματα του πολίτη, ενώ διαρκώς βρίσκονται σε μια αγωνιώδη κατάσταση 

σχετικά με την ανανέωση ή μη της άδειας παραμονής τους. (Καμήλαλης, 2016) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Μεταναστευτικό ζήτημα 
 

1.1 Εισαγωγή 
 

Σημαντικό μέρος των μεταναστών ιστορικά επιζητεί καλύτερες οικονομικές 

συνθήκες και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. «Ορισμένοι μεταναστεύουν για 

θρησκευτικούς και πολιτικούς λόγους, καθώς στη χώρα που διαμένουν δεν υπάρχει 

σεβασμός στα δικαιώματά τους και πλήρης ελευθερία. Σημαντική αιτία 

μετανάστευσης αποτελούν οι ένοπλες συγκρούσεις που παρατηρούνται σε διάφορες 

χώρες, όπως στη Μέση Ανατολή ή στην Αφρική, ενώ ένα σημαντικός πληθυσμός 

ανθρώπων μεταναστεύει για λόγους που σχετίζονται με τη πνευματική του και 

πολιτισμική του ανάπτυξη». (Τσίμπος, 2008:56) Επομένως, όπως μπορούμε να 

διαπιστώσουμε η μετανάστευση ως φαινόμενο παρουσιάζει διαφορετικά 

χαρακτηριστικά από κοινωνία σε κοινωνία, καθώς και από εποχή σε εποχή, ενώ 

σχετίζεται με οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες.  

Τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το ζήτημα της μετανάστευσης 

βρίσκεται στις πρώτες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ιδιαίτερα τις 

τελευταίες δεκαετίες, τα ποσοστά των ανθρώπων που αναγκάζονται να μετακινηθούν 

από τη χώρα τους είτε ηθελημένα, είτε όχι αυξάνεται διαρκώς. Από το 2015, κυρίως 

στην Ευρώπη, βρίσκεται σε έξαρση η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, με 

μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο να έχουν περάσει τα 

εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσπαθούν να προσεγγίσουν τις 

βόρειες χώρες. Από το καλοκαίρι του 2015, πλήθος ελληνικών νησιών που 

βρίσκονται κοντά στα παράλια με την Τουρκία, ήρθαν αντιμέτωπα με ένα μεγάλο 

κύμα προσφύγων και μεταναστών, το οποίο ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Ωστόσο, το 

μεταναστευτικό ρεύμα αυτό δημιούργησε μια σειρά από κοινωνικά, ανθρωπιστικά 

και οικονομικά προβλήματα, τόσο στους μετανάστες και πρόσφυγες που έπρεπε να 

διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα, όσο και στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, που έπρεπε να βρει μια λύση για το αυτό το πολύπλοκο φαινόμενο. 

(Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού , 2015) 
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Καθώς αναφερόμαστε σε πληθυσμιακές μετακινήσεις, θα ήταν αναγκαίο και 

σκόπιμο να παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες, οι οποίες αφορούν το μεταναστευτικό 

ζήτημα, καθώς έτσι θα μπορέσει να υπάρξει καλύτερη ερμηνεία και κατανόηση του.  

 

1.2 Αποσαφήνιση-Ορισμοί βασικών εννοιών 
 

Μετανάστευση 
 

«Η μετανάστευση μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά πολύπλοκη και σύνθετη 

διαδικασία σε παγκόσμιο επίπεδο.» (Παπαδοπούλου & Μπάγκαβος, 2006:11)  Ως 

μετανάστευση μπορεί να οριστεί η μόνιμη ή και προσωρινή μεταβολή του τόπου 

εγκατάστασης ενός ατόμου, μιας ομάδας ή ενός κοινωνικού συνόλου. «Η 

μετανάστευση μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια συνεχή ροή προσώπων προς μια 

περιοχή, ενώ συνιστά μία εκ των τριών βασικών δημογραφικών διαδικασιών και 

συνεπάγεται τη μηχανική ή τεχνική ανανέωση και φθορά ενός πληθυσμού.» 

(Τσαούσης, 1991: 63) Ένας άλλος ορισμός της μετανάστευσης δίνεται από τους 

(Χλέτσος, Κόλλιας, Συρακούλης, & Παλαιολόγου, 2005:42), όπου η μετανάστευση 

θεωρείται «ως η φυσική μετάβαση ατόμων και ομάδων από μια κοινωνία σε κάποια 

άλλη, ή η κάθε γεωγραφική μετακίνηση σημαντικού αριθμού ατόμων, ή μεταφορά 

ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να εργαστεί από μια περιοχή σε κάποια άλλη. »  

Εναλλακτικά η μετανάστευση μπορεί να προσδιοριστεί ως η μετακίνηση πληθυσμών 

από κάποιον τόπο προς έναν άλλο τόπο, με στόχο τη μόνιμη ή ημιμόνιμη 

εγκατάσταση σε αυτόν. (MIGRATION POLICY INSTITUTE, 2017) Η Έμκε-

Πουλοπούλου, ορίζει τη μετανάστευση «ως την είσοδο ή εισροή μεταναστών σε μια 

χώρα, δηλαδή ως άφιξη μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων από την αλλοδαπή, 

προκειμένου να εγκατασταθούν στη χώρα υποδοχής.» (2007:12) 

Το φαινόμενο της μετανάστευσης αναμφίβολα είναι συνυφασμένο με την 

ανθρώπινη φύση, την ιστορία και εξέλιξη του ανθρώπου από τα πρώτα χρόνια 

εμφάνισης του πάνω στη γη έως και σήμερα.  Οι μετακινήσεις αυτές των πληθυσμών 

που έλαβαν χώρα και εξακολουθούν να συνεχίζονται ακόμα και σήμερα, δεν μπορούν 

πάντοτε να προσδιοριστούν με συγκεκριμένο τρόπο. Ορισμένες ομάδες πληθυσμών 

ιδίως κατά το παρελθόν μετακινούνταν από περιοχή σε περιοχή προκειμένου να 
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εξασφαλίσουν τη τροφή τους, ενώ πιο πρόσφατα έγιναν μετακινήσεις πληθυσμών 

λόγω της βιομηχανοποίησης. Σήμερα, σημαντικός αριθμός μετακινήσεων γίνεται 

εξαιτίας των αναταραχών και των βίαιων συγκρούσεων που παρατηρούνται σε 

διάφορες χώρες, όπως για παράδειγμα έγινε πρόσφατα στη Συρία. Ωστόσο, θα πρέπει 

να τονίσουμε ότι «οι μετακινήσεις αυτές, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, καθώς 

μπορεί να είναι μόνιμες ή προσωρινές, μπορεί να είναι νόμιμες ή παράνομες, η 

ηπειρωτικές ή υπερπόντιες, εσωτερικές ή εξωτερικές, καθώς και εκούσιες ή 

αναγκαστικές.» (Σαμπατάκου, 2006: 23)  

Η μετανάστευση, όπως έχουμε ήδη αναφέρει μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον 

χρόνο, την πρόθεση της μετακίνησης, το μέγεθος, το καθεστώς εισόδους καθώς και 

άλλα κριτήρια τα οποία ισχύουν κατά περίπτωση.  

 Λαμβάνοντας υπόψη τον χώρο, όταν η μετακίνηση γίνεται στο εσωτερικό 

μια χώρας χαρακτηρίζεται ως εσωτερική ,ενώ όταν γίνεται εκτός συνόρων 

της χώρας καταγωγής, τότε χαρακτηρίζεται ως εξωτερική. H μετακίνηση 

που γίνεται σε άλλη χώρα ονομάζεται και διεθνής μετακίνηση. 

(Παπαδάκου & Τσιμάρα, 2016) 

 Λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο, η «μετανάστευση μπορεί να διακριθεί σε 

προσωρινή και σε μόνιμη, όταν πραγματοποιείται σε κάποιο συγκριμένο 

χρονικό διάστημα ή αντίστοιχα δεν υπάρχει κάποιος χρονικός 

προσδιορισμός και περιορισμός. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι για να χαρακτηριστεί μόνιμη η μετανάστευση θα πρέπει 

να έχει διάρκεια τουλάχιστον ένα έτος.» (Κυριακίδου & Παπαδοπούλου, 

2009:10) 

 Με κριτήριο την πρόθεση μετακίνησης  για μετανάστευση, αυτή μπορεί να 

διακριθεί σε εκούσια ή ακούσια. «Ως ακούσια μετανάστευση 

χαρακτηρίζεται αυτή που γίνεται με την θέληση των μεταναστών,  για 

λόγους όπως είναι η εργασία, οι σπουδές, για οικογενειακούς λόγους κτλ.» 

Ενώ ως «ακούσια μετανάστευση, νοείται η μετανάστευση που γίνεται 

αναγκαστικά λόγω της συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί στην χώρα 

καταγωγής τους. Τέτοιες συνθήκες μπορεί να είναι πόλεμοι, φυσικές 

καταστροφές, πολιτική αστάθεια και συγκρούσεις, συνθήκες που θέτουν 

σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους.»  (Έμκε-Πουλοπούλου, 2007:21)  
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 Με βάση το μέγεθος του πληθυσμού της μετανάστευσης μπορούμε να 

διακρίνουμε την ανεξάρτητη μετανάστευση καθώς και τη μαζική 

μετανάστευση.  Στην πρώτη περίπτωση, «υπάρχει μετακίνηση είτε ενός 

ατόμου, είτε μιας μικρής ομάδας όπως είναι για παράδειγμα η οικογένεια. 

Ενώ  η μαζική μετανάστευση σχετίζεται με μεγαλύτερες ομάδες 

πληθυσμού που μετακινούνται από τη χώρα τους σε κάποια άλλη και τις 

περισσότερες φορές είναι ακούσια. » (Ηλιάδης & Λένης, 2012:17) 

 Λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της απασχόλησης, μπορούμε να 

διακρίνουμε τρεις κατηγορίες μεταναστών ανάλογα με το επίπεδο 

ειδίκευσης το οποίο διαθέτουν. Έτσι μιλάμε «για μετανάστευση εργατών, 

που κυριάρχησε στις χώρες της βόρειας Ευρώπης κατά τη διάρκεια των 

δεκαετιών του 1960-1970, στη μετακίνηση των ανειδίκευτων 

εργαζομένων, καθώς και στη μετανάστευση των ανθρώπων που έχουν 

υψηλή ειδίκευση, κάτι που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια της οικονομικής 

κρίσης καθώς σημαντικός αριθμός εξειδικευμένου επιστημονικού 

δυναμικού μετακινείται από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες προς τις 

αναπτυγμένες και εύρωστες. » (Έμκε-Πουλοπούλου, 2007:21) 

 Με κριτήριο τη μεταβολή ή όχι του τρόπου ζωής σε σχέση με την 

κατάσταση που επικρατούσε πριν την αναχώρηση ή μετανάστευση, 

μπορεί να διακριθεί σε καινοτόμο, όταν υπάρχει επίδραση στον τρόπο 

ζωής του μετανάστη (π.χ. από αγρότης που ήταν στη χώρα καταγωγής του, 

μετατρέπεται σε βιομηχανικό εργάτη, στη χώρα υποδοχής του) καθώς και 

σε συντηρητική μετανάστευση, όταν δεν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή 

στον τρόπο ζωής των μεταναστών (π.χ. μετανάστευση νομάδων). 

(Παραδεισάνος, 2017) 

 

Μετανάστης 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό που δίνουν τα Ηνωμένα Έθνη, ως μετανάστης 

μπορεί να χαρακτηριστεί το άτομο που βρίσκεται μακριά από τη χώρα που 

γεννήθηκε, ή από τη χώρα που έχει την εθνικότητα ή την υπηκοότητά της για χρονικό 

διάστημα που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. (Παπαδάκου & Τσιμάρα, 2016) 

Σύμφωνα με (Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως, 2009) δεν υπάρχει ένα 
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οικουμενικά αποδεκτός ορισμός της έννοιας του μετανάστη. Ωστόσο, ο όρος 

μετανάστης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα άτομα και τα μέλη μιας 

οικογένειας, ή μιας ομάδας που μετακινούνται σε μια διαφορετική χώρα ή περιοχή, 

προκειμένου να καταφέρουν να διασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, τόσο 

για τους ίδιους, όσο και για τις οικογένειές τους.  

Οι μετανάστες μπορούν να διακριθούν σε νόμιμους, όπου πρόκειται για άτομα τα 

οποία έχουν εισέλθει και παραμένουν σε κάποια χώρα με την παρουσία τους να έχει 

καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές, ενώ διαθέτουν άδεια παραμονής και εργασίας με 

υποχρεώσεις τακτικής ανανέωσης. Επίσης, υπάρχουν οι παράνομοι μετανάστες, όπου 

είναι άτομα που έχουν εισέλθει σε κάποια χώρα χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα 

νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα εξ αρχής και χαρακτηρίζονται ως λαθρομετανάστες, ενώ 

μπορεί να εισήλθαν αρχικά νόμιμα στη χώρα, όπως για παράδειγμα είτε για σπουδές, 

είτε για νόμιμη εργασία, είτε ακόμα για τουρισμό και να παραμένουν παράνομα σε 

αυτή. (Παπαδάκου & Τσιμάρα, 2016) 

Ως οικονομικός μετανάστης μπορεί να οριστεί το άτομο που εγκαταλείπει τον 

τόπο κατοικίας του, προκειμένου να εγκατασταθεί σε χώρα διαφορετική από τη χώρα 

καταγωγής του, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση την βελτίωση της ποιότητας ζωής του. 

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται έτσι ώστε να μπορεί να γίνει διάκριση από τους 

πρόσφυγες και τα άτομα που επιδιώκουν να εισέλθουν στη χώρα, χωρίς να διαθέτουν 

τη νόμιμη άδεια παραμονής.  (Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως , 2009) 

 

Παλιννοστούντας 
 

Ως παλιννοστούντες « νοούνται τα άτομα τα οποία ενώ έχουν την ιθαγένεια ή την 

εθνικότητα της χώρας υποδοχής, δεν εμφανίζουν τα ιδιαίτερα κοινωνιολογικά και 

οικονομικά χαρακτηριστικά των ημεδαπών, καθώς δεν ζούνε στη χώρα αυτή. Τα 

άτομα αυτά επαναπατρίζονται ύστερα από ένα μεγάλο διάστημα απουσία από τη 

γενέτειρα χώρα, ενώ μπορούν να θεωρηθούν ως παλιννοστούντες ακόμα και τα 

παιδιά ή τα εγγόνια όσων είχαν εγκαταλείψει τη γενέτειρα χώρα. » (King, 1978:177) 

Σύμφωνα με την επίσημη θέση της πολιτείας, ως «Παλιννοστούντες» 

χαρακτηρίζονται οι ομογενείς που προσέφυγαν στην Ελλάδα, μετά το 1980, από τα 
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κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Στην ερμηνεία αυτή διαπιστώνουμε ότι υπάρχει 

αντίθεση σε σχέση με τους πρόσφυγες, που χαρακτηρίστηκαν οι ομογενείς του 

διωγμού 1914-1922. Ο ομογενής πήρε την απόφαση για παλιννόστηση, λαμβάνοντας 

υπόψη  τις προοπτικές που είχε στην χώρα που ζούσε και αυτές που ενδεχομένως 

διανοίγονται στην Ελλάδα. (Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης 

Απόδημων και Παλιννιστούντων Ομογενών, 2005) 

Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να προσδιορίσουμε την έννοια του ομογενούς. 

«Ως ομογενείς νοούνται τα πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, δηλαδή 

δεν είναι έλληνες πολίτες, ωστόσο έχει κριθεί ότι διαθέτουν την ελληνική «εθνική 

καταγωγή», κυρίως προέρχονται από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ και την Αλβανία. Θα 

πρέπει να τονίσουμε ότι η έννοια του «ομογενούς» συνιστά μια ελληνική 

ιδιομορφία.» Σήμερα έχοντας περάσει πλέον αρκετά χρόνια από την άφιξη τους, 

πολλοί εξ αυτών έχουν πολιτογραφηθεί αφού περίμεναν μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Ωστόσο, κατά το έτος 2009 υπήρχαν στην ελληνική επικράτεια 217.000 κάτοχοι 

Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς, δηλαδή ομογενών που δεν είχε ακόμα 

ολοκληρωθεί η διαδικασία της πολιτογράφησης. (Παπαστεργίου & Τάκου, 2013:8) 

 

Πρόσφυγας 
 

Ως πρόσφυγας ορίζεται το πρόσωπο που διαμένει εκτός της χώρας καταγωγής 

του, εξαιτίας κυρίως της εκδίωξης του ή λόγω της ένταξης του σε μια διαφορετική 

φυλή, ή θρησκεία, ή εθνικότητα ή κοινωνική ομάδα, εξαιτίας διαφορετικών 

πολιτικών πεποιθήσεων. (National Geographic Society , 2015) Οι πρόσφυγες 

δυσκολεύονται να επιστρέψουν στη χώρα τους καθώς είτε φοβούνται οι ίδιοι για την 

εξέλιξη της ζωής ακόμα και για την υγεία τους, είτε οι συνθήκες που επικρατούν εκεί 

δεν είναι ευνοϊκές για την επιστροφή τους. (Refugee Council , 2017) Οι πρόσφυγες 

προστατεύονται από το Άρθρο 1 § 2α της Σύμβασης της Γενεύης, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης, με την 

προϋπόθεση ότι βρίσκονται εκτός της χώρας υπηκοότητάς τους εξαιτίας των λόγων 

που έχουν ήδη αναφερθεί. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι την προσφυγική ιδιότητα έχει 

δικαίωμα να ζητήσει και ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος υπάγεται σε αυτό το 
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καθεστώς λόγω γεγονότων που έγιναν μεταγενέστερα από την αναχώρησή του από 

την χώρα προέλευσης των γεγονότων.  (Παραδεισάνος, 2017) 

Η διαφορά των οικονομικών μεταναστών με τους πρόσφυγες έγκειται στο 

γεγονός, ότι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη πατρίδα τους όποτε το 

θελήσουν, εν αντιθέσει με τους πρόσφυγες, οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα 

μέχρις ότου και όποτε αντιστραφεί αυτή η κατάσταση. (Παπαδάκου & Τσιμάρα, 

2016) 

Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να παραθέσουμε την έννοια πρόσφυγες σε τροχιά, όπου 

νοούνται τα άτομα πρόσφυγες  που ένα κράτος αρνείται να τους προσφέρει άσυλο, 

είτε βρίσκουν αδυναμία στο να δεχτεί κάποιο κράτος να εξετάσει το αίτημα για 

άσυλο, και έτσι μετακινούνται από μία χώρα σε κάποια άλλη προκειμένου να βρούνε 

άσυλο. (Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως, 2009) Επιπλέον, ως έννοια υπάρχουν 

και οι διερχόμενοι πρόσφυγες, οι οποίοι είναι άτομα που εισέρχονται προσωρινά στην 

επικράτεια ενός κράτους, με την προϋπόθεση ότι θα εγκατασταθούν σε διαφορετικό 

κράτος. (Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως, 2009) 

 

Μετανάστης 2ης γενιάς 
 

Ως μετανάστες δεύτερης θεωρούνται τα παιδιά των μεταναστών τα οποία έχουν 

τουλάχιστον έναν γονιό αλλοδαπό, υπηκόων τρίτων χωρών, που είτε γεννήθηκαν 

στην Ελλάδα, είτε έχουν μεταναστεύσει σε αυτή από την παιδική τους ηλικίας, 

διαμένουν μόνιμα στην χώρα και έχουν ενταχθεί πλήρως στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης , 2009) Τα 

σημαντικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τους μετανάστες δεύτερης γενιάς, 

αφορούν τις προσπάθειες που έχουν γίνει για ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία 

καθώς και τη διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών. (Παπαδάκου & Τσιμάρα, 

2016) 

Κατά την ένταξη των παιδιών των μεταναστών λαμβάνονται υπόψη τρεις 

σημαντικές διαστάσεις οι δομικές, οι κοινωνικο-πολιτισμικές καθώς και οι διαστάσεις 

που αφορούν τη ταυτότητα. Η πρώτη διάσταση αφορά την ισότητα των ευκαιριών, 

δηλαδή την ίση πρόσβαση στην παιδεία, την στέγαση, την απασχόληση καθώς και το 
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πολιτικό σύστημα. Η δεύτερη διάσταση σχετίζεται με ομοιογένεια και ετερογένεια, 

ενώ η τρίτη διάσταση εστιάζει στη κοινωνική συνοχή εν αντιθέσει με τον 

αποκλεισμό. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης , 2009) 

 

Μετανάστες «χωρίς χαρτιά»   
 

Ως μετανάστες « «χωρίς χαρτιά» μπορούμε να προσδιορίσουμε την κατηγορία 

ανθρώπων που δεν διαθέτουν σήμερα νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη χώρα. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πολλοί εξ αυτών, κατά το παρελθόν διέθεταν άδειες 

παραμονής και τώρα για οικονομικούς εργασιακούς λόγους αδυνατούν  να τις 

ανανεώσουν. » (Παπαστεργίου & Τάκου, 2013:8) 

Ένας άλλος ορισμός που δίνεται για αυτή την κατηγορία μεταναστών είναι 

παράτυπος μετανάστης, όπου προσδιορίζεται έτσι « ο μετανάστης που δεν πληροί τις 

νόμιμες προϋποθέσεις της χώρας όπου εισέρχεται ή δεν έχει στην κατοχή του τα 

απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα προκειμένου να μπορεί να εισέλθει ή να παραμείνει 

σε μια χώρα. Οι παράτυποι μετανάστες στη βιβλιογραφία συναντώνται και ως 

αντικανονικοί, λαθραίοι και χωρίς νόμιμη τεκμηρίωση. » (Νοτοπούλου, 2016:26)  

Στη σύγχρονη εποχή η μετανάστευση και η παράτυπη μετανάστευση μπορούμε 

να πούμε ότι αποτελούν ένα κοινό φαινόμενο, καθώς η παράτυπη μετανάστευση 

εμφανίζεται σε χώρε όπου δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα να ενταχθεί μεγαλύτερος 

αριθμός μεταναστών με νόμιμο τρόπο. (Παραδεισάνος, 2017) 

Όσον αφορά τον αμφιλεγόμενο όρο του λαθρομετανάστη, θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι σύμφωνα με τον Ν. 3386/2005, που αφορά την είσοδο, διαμονή και 

κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, σε καμία από 

τις ποινικές του διατάξεις δεν γίνεται αναφορά στην έννοια του λαθρομετανάστη. 

Μόλις σε ένα άρθρο περιλαμβάνεται ο όρος λαθρομετανάστης στο μεταναστευτικό 

νόμο, εκτός από τις ποινικές κυρώσεις, ενώ το άρθρο αυτό αφορά τις «Προϋποθέσεις 

και τη διαδικασία της διοικητικής επέλασης». (Σωτηρόπουλος, 2012) 

 

Διεθνής προστασία 
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Υπό την έννοια της διεθνούς προστασία νοείται ότι ένα άτομο μπορεί να 

απολαμβάνει προστασία από τη διεθνή κοινότητα ή από κάποιο άλλο κράτος, καθώς 

η χώρα από την οποία κατάγεται δεν είναι σε θέση, ή αρνείται να τον προστατέψει 

παρέχοντας του τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με τον νόμο, στη 

διεθνή προστασία εμπεριέχεται η χορήγηση ασύλου καθώς και το καθεστώς που 

αφορά την επικουρική προστασία. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει για το άσυλο οι 

άνθρωποι που πληρούν τους όρους που αναφέρει η Διεθνής Σύμβαση της Γενεύης για 

το καθεστώς των προσφύγων, καταθέτουν αίτηση για άσυλο στην χώρα υποδοχής, 

αναμένοντας την έγκρισή της. Από την άλλη, το καθεστώς της επικουρικής 

προστασίας αφορά τα άτομα που ενώ δεν πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις 

του πρόσφυγα, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος να υποστούν βλάβη αν επιστρέψουν στη 

χώρα καταγωγής τους. Όσοι άνθρωποι βρίσκονται υπό το καθεστώς της διεθνούς 

προστασίας, έχουν δικαίωμα να παραμείνουν τρία χρόνια στη χώρα αυτή, έχοντας 

πρόσβαση στην παιδεία, τις υπηρεσίες υγείας, την αγορά εργασίας καθώς και την 

κοινωνική ασφάλισης. Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το καθεστώς ειδικής 

προστασίας δύναται να αλλάξει με τον δικαιούχο να πρέπει να επιστρέψει στη χώρα 

καταγωγής εάν και εφόσον διαμορφωθούν νέες συνθήκες. (Παπαδάκου & Τσιμάρα, 

2016) 

Όσον αφορά την πολιτική ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να 

τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαπιστώσει  την ανάγκη συνεργασίας 

μεταξύ των μελών της, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις δύσκολες και 

πολύπλοκες ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί. Από το 1999 ξεκίνησε η ψήφιση και 

εφαρμογή δεσμευτικών νόμων που αφορούσαν το άσυλο, ενώ ουσιαστικός στόχος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι να διασφαλίσει ότι οι πρόσφυγες έχουν πρόσβαση 

στην προστασία υπό κατάλληλες συνθήκες σε όλα τα κράτη μέλη. (IOM & UNHCR, 

2009) 

H Ελλάδα σήμερα συνιστά μια χώρα προορισμού αλλά και πύλη εισόδου στην 

Ε.Ε. καθώς εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, λόγω της γεωγραφικής 

της θέσης καθώς και των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, αλλά και εξαιτίας 

των πολεμικών συγκρούσεων που επικρατούν σε άλλες χώρες όπως είναι για 

παράδειγμα η Συρία. Όπως είδαμε και προηγουμένως, ιδίως κατά το έτος 2015, αλλά 

και σήμερα σε χαμηλότερο βαθμό, καταφθάνουν πρόσφυγες και μετανάστες με στόχο 
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κυρίως να μεταβούν στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, ενώ σαφώς λιγότεροι 

επιδιώκουν να παραμείνουν στην χώρα μας. (Παπαδάκου & Τσιμάρα, 2016) 

 

Ιθαγένεια 
 

Ως ιθαγένεια ή υπηκοότητα μπορεί να οριστεί νομικά η ιδιότητα που έχει ο 

πολίτης, πιο συγκεκριμένα ο νομικός δεσμός του ατόμου με το κράτος στο οποίο 

ανήκει. Για το λόγο αυτό, όσοι έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους ονομάζονται 

ημεδαποί, ενώ όσοι έχουν διαφορετική ή καμία ιθαγένεια, τότε ονομάζονται 

αλλοδαποί. Η ιθαγένεια μπορεί να αποκτάται είτε τη στιγμή που γεννιέται ένα άτομο 

και κατά κανόνα είναι ίδια με έναν από τους γονείς του, οπότε μιλάμε για δίκαιο του 

αίματος, είτε μπορεί να αποκτάται υπό προϋποθέσεις από τον τόπο γέννησής του, 

οπότε μιλάμε για το δίκαιο του εδάφους. (Παπαδάκου & Τσιμάρα, 2016) 

Από νομικής απόψεως, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι «ο ενωτικός δεσμός που 

δημιουργεί η ιθαγένεια μεταξύ προσώπου και πολιτείας, προκύπτει από το εσωτερικό 

δίκαιο της πολιτείας, είναι ουσιαστικά αποκλειστική αρμοδιότητα του κάθε κράτους, 

αλλά ασκείται λαμβάνοντας υπόψη τις Διεθνείς συμβάσεις, τα διεθνή έθιμα, καθώς 

και τις γενικά αποδεδειγμένες αρχές του διεθνούς δικαίου που αφορούν την 

ιθαγένεια.» (Ράικος, 2002:43) 

Αναφορικά με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, αυτή λαμβάνεται κατόπιν 

τήρησης των προϋποθέσεων που  αναφέρονται στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,  

που είναι με τη γέννηση, με δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης ή φοίτησης σε 

ελληνικό σχολείο. Επιπλέον, η ιθαγένεια μπορεί να αποκτηθεί με την νόμιμη 

αναγνώριση ως τέκνο Έλληνα, με υιοθεσία, με την κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις, 

με πολιτογράφησης καθώς και σε άλλες ειδικές περιπτώσεις. Κατά τη διάρκεια της 

ζωής ενός ατόμου υπάρχει περίπτωση να αποκτήσει νέα ιθαγένεια οικειοθελώς μέσω 

της διαδικασίας της πολιτογράφησης, όπου πρόκειται για μια ατομική διοικητική 

πράξη που θέτει ως προϋπόθεση την βούληση του ατόμου να γίνει έλληνας πολίτης, 

καθώς και την επιθυμία του κράτους να δεχτεί το εν λόγω άτομο ως πολίτη. 

(Παπαδάκου & Τσιμάρα, 2016) 
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Στη συνέχεια, αναφέρονται συνοπτικά οι σημαντικότερες προϋποθέσεις που 

αφορούν την κτήση ελληνικής ιθαγένειας: 

 Γέννηση από έλληνα γονέα. 

 Λόγω γέννησης σε ελληνικό έδαφος, όταν ένας από τους γονείς του έχει 

γεννηθεί μόνιμα στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από την 

γέννησή του. Επίσης, σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και τα παιδιά 

που δεν μπορούν να αποκτήσουν αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννηση τους, 

κάτι που πιστοποιείται μετά από τη σχετική δήλωση των γονέων του.  

  Λόγω της αναγνώρισης από έλληνα πατέρα. 

 Με πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών.  

 Με πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.  

 Με δήλωση  και αφορά τα τέκνα που γεννήθηκαν από έλληνα πατέρα πριν 

από την ισχύ του Ν. 1250/1982, καθώς και αυτά που έχουν γεννηθεί πριν 

την 8-5-1984, από μητέρα Ελληνίδα κατά τον χρόνο του τοκετού ή της 

τέλεσης του γάμου. (Υπουργείου Εσωτερικών - Γ.Γ. Μεταναστευικής 

Πολιτικής , 2017) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ζήτημα δεύτερης γενιάς 
 

2.1 Εισαγωγή 
 

Αναμφίβολα η μετανάστευση « ως φαινόμενο εγγενές της ανθρώπινης φύσης και 

εξέλιξης ασκεί επιρροή άμεσα αλλά και έμμεσα σε σημαντικές πτυχές της 

ανθρώπινης φύσης, ενώ άπτεται θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού 

ενδιαφέροντος, απαιτώντας σημαντικές και ιδιαίτερες μορφές κοινωνικής 

παρέμβασης. Πολλοί πολίτες εξαιτίας των μεταναστευτικών ροών, εκφράζουν 

αβεβαιότητα καθώς και αγανάκτηση, καθώς αισθάνονται απειλή και πολλές φορές 

νιώθουν φόβο. » (Πανταζής , 2016 :33) 

« H μετανάστευση στη σύγχρονη κοινωνία αποτελεί δομικό της στοιχείο, καθώς 

συνιστά μια πολιτική και οικονομική διάσταση μεταξύ των υπολοίπων που συνθέτουν 

και διαμορφώνουν την κοινωνία. » Επίσης,  μπορούμε να πούμε ότι θεωρητικά 

τουλάχιστον υπάρχει μια συσχέτιση της μετανάστευσης με τις αρχές της 

παγκοσμιοποίησης, που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία ιδεών, εμπορευμάτων, 

κεφαλαίου καθώς και υπηρεσιών. (Αφουξενίδης, Σαρρής, & Τσακηρίδη, 2012 : 11) 

Η Ελλάδα μπορούμε να πούμε κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, από μια χώρα 

αποστολής μεταναστών μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής μεταναστών.  Η μαζική 

εισροή μεταναστών, που έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα , διαμόρφωσε στην 

χώρα μια νέα πραγματικότητα. Πλέον τα τελευταία χρόνια η τάση αυτή έχει 

συνεχιστεί μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο καμπής και έτσι η ελληνική κοινωνία 

συγκροτείται από ομάδες που εμφανίζουν ιδιαίτερα εθνοτικά, θρησκευτικά καθώς και 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά. (Καλοφορίδης, 2014) Επομένως, η κατάσταση αυτή 

που έχει διαμορφωθεί είναι λογικό να δημιουργεί προβλήματα συνύπαρξης με τους 

ντόπιους, που ως επί το πλείστον τα προβλήματα αυτά πηγάζουν από τη 

διαφορετικότητα τους σε πολλούς τομείς, όπως είναι για παράδειγμα η θέση που 

κατέχουν στην αγορά εργασίας, την οικονομία καθώς και η περιορισμένη κοινωνική 

θέση που καταλαμβάνουν εντός της ελληνικής κοινωνίας.  

«Οι κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές που συντελέστηκαν στην ελληνική 

κοινωνία, δεν μπορούσαν να μην επιδράσουν και στη φυσιογνωμία του ελληνικού 

σχολείου, καθώς ήδη το 10% των μαθητών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία όλων 
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των βαθμίδων, παρουσιάζουν διαφορετική πολιτισμική καταγωγή καθώς και 

διαφορετική μητρική καταγωγή από την ελληνική.» (Πανταζής , 2016:57) Μια από 

τις τελευταίες πρωτοβουλίες που αφορά την εκπαίδευση και πάρθηκε μετά τα 

τελευταία γεγονότα του 2015 στο προσφυγικό, και αφορά ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για 2500 παιδιά προσφύγων και μεταναστών τα οποία μεταβαίνουν από 

τα κέντρα φιλοξενίας στα πλησιέστερα σχολεία, ενώ παράλληλα τους παρέχεται όλος 

ο κατάλληλος εξοπλισμός προκειμένου να μπορούν να φοιτήσουν κανονικά. 

(Ευρωπαίκή Επιτροπή, 2017)  Επομένως, διαπιστώνουμε ότι η φυσιογνωμία της 

κοινωνίας αλλάζει σημαντικά ιδίως στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, ενώ οι νέοι 

πληθυσμοί που αποφάσισαν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα αρχίζουν και αποκτούν 

κοινή ώσμωση με τον γηγενή πληθυσμό καθώς αναπτύσσουν σχέσεις σε πολλά 

επίπεδα, για παράδειγμα εργασιακό, σχολικό, υγείας, μεταφέροντας τα ιδιαίτερα 

πολιτισμικά στοιχεία της χώρας από την οποία προέρχονται.  

 

2.2 Ιστορική αναδρομή 
 

Όπως ήδη αναφέραμε ήδη η χώρα μας ήταν κατά κύριο λόγω μια χώρα 

αποστολής μεταναστών, με τις μεταναστευτικές ροές να είναι περιορισμένες. 

Ιστορικά διαπιστώνουμε ότι « οι σημαντικότερες μεταναστευτικές ροές 

παρατηρήθηκαν εξαιτίας των Βαλκανικών Πολέμων, κατά τα έτη 1912-1913, 

μετέπειτα κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής καταστροφής, την διετία, που ήταν 

και το μεγαλύτερο δύσκολα διαχειρίσιμο». (Τριανταφυλλίδου & Γρώπα, 2009:32) 

Βεβαία, η ελληνική κοινωνία κατάφερε να αντέξει τους πληθυσμούς αυτούς από την 

περιοχή της Μικράς Ασίας και τον Πόντο, απορροφώντας τα σοβαρά προβλήματα 

που ενείχε αυτή τη κίνηση. Έτσι σημαντικές ομάδες πληθυσμού εγκαταστάθηκαν 

κυρίως στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα, διαμορφώνοντας μια 

διαφορετική φυσιογνωμία καθώς οι άνθρωπο αυτοί έφεραν τον πολιτισμό και τα 

ιδιαίτερα στοιχεία της ταυτότητας τους από τις περιοχές όπου διέμεναν μέχρι 

πρότινος.     

Τα επόμενα χρόνια, λόγω των πολέμων που ακολούθησαν και εξαιτίας της 

οικονομικής δυσπραγίας, «δεν υπήρχαν εισροές μεταναστών στη χώρα, αλλά 

ιδιαίτερα μεγάλες εκροές, προς τις χώρες τις Βόρειας Ευρώπης, που βρίσκονταν σε 
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διαρκή οικονομική μεγέθυνση, προς τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Ωστόσο, μετά τις 

έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις που συνόδευσαν τη πτώση του κομμουνιστικών 

καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης το 1989, παρατηρήθηκε εκ νέου ιδιαίτερα 

σημαντική μεταναστευτική ροή προς την Ελλάδα. Η χώρα ήταν τελείως 

απροετοίμαστη να δεχτεί τη νέα πραγματικότητα που είχε διαμορφωθεί, ενώ το 1991, 

ψηφίστηκε ο νόμος Ν. 1975/1991, ο οποίος ουσιαστικά δεν έκανε εφικτή την είσοδο 

στην Ελλάδα με νόμιμο τρόπο. Παρ’ όλα αυτά ο νόμος αυτός δεν μπόρεσε να σταθεί 

ικανός και να αποτρέψει τις μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα, με αποτέλεσμα 

να ακολουθήσουν διαχρονικά διάφορες ενέργειες νομιμοποίησης και πλαίσια 

παραμονής τους εντός της ελληνικής επικράτειας». (Τριανταφυλλίδου & Γρώπα, 

2009:39) 

Αναφορικά με την κατάσταση της μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, « 

σύμφωνα με στοιχεία του 2010, επί συνόλου 500 εκατομμυρίων ανθρώπων, περίπου 

32 εκατομμύρια ήταν οι μετανάστες, ποσοστό σχεδόν 6.5% όχι και τόσο ασήμαντο, 

ενώ το 4% του πληθυσμού προερχόταν από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ενώ στην Ελλάδα, με στοιχεία του Σεπτεμβρίου του 2011, οι νόμιμοι μετανάστες 

ήταν 620.000 περίπου, ενώ οι παράτυποι μετανάστες ανέρχονταν σε 450.000 άτομα». 

(Αφουξενίδης, Σαρρής, & Τσακηρίδη, 2012 :17) 

Στην Ελλάδα, ιστορικά διακρίνονται τρεις μειονότητες, η μουσουλμανική 

κοινότητας της Θράκης, που είναι εθνοτικά Τούρκοι, Πομάκοι και Αθίγγανοι και 

εκτείνεται στις περιοχές της Ροδόπης και της Ξάνθης, καθώς και η μειονότητα των 

αθίγγανων που είναι διάσπαρτοι σε διάφορες περιοχές της χώρας, ζώντας με τον δικό 

τους ιδιαίτερο τρόπο στους καταυλισμούς. Στις «τρεις αυτές ιδιαίτερες εθνοτικές και 

πολιτισμικές ομάδες προστέθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 

μετανάστες με ελληνική-εθνοτική καταγωγή όπως ήταν οι εθνοτικά Έλληνες της 

Ρωσίας καθώς και οι εθνοτικά έλληνες της Αλβανίας μετανάστες που προέρχονταν 

από τις πρώην κομμουνιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. 

Την ίδια περίοδο και μεταγενέστερα ακολούθησε ο επαναπατρισμός ορισμένων 

μεταναστών από τις αναπτυγμένες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως ήταν η 

Γερμανία, το Βέλγιο κτλ, ενώ τα επόμενα χρόνια και ιδίως στα χρόνια της 

οικονομικής κρίσης ακολούθησε πάλι ένα μοντέλο μετανάστευσης, όπου το 

ανθρώπινο δυναμικό υψηλού μορφωτικού επιπέδου εγκατέλειπε την χώρα 
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προκειμένου να εργαστεί σε άλλες πιο εύρωστες χώρες, χωρίς οικονομική ύφεση και 

δυσκολίες.». (Τριανταφυλλίδου, 2005:44) 

Από το 2008, η χώρα μπορούμε να πούμε « ότι αποτελεί χώρας υποδοχής 

προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι προέρχονται από χώρες όπως είναι το 

Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και το Μπαγκλαντές, ενώ το 2010 το 90% των 

μεταναστών που κατευθύνθηκα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, είχαν διέλθει μέσω της 

Ελλάδας., ενώ αξιοσημείωτο είναι το ίδια χρονιά, το ποσοστό των μεταναστών άγγιζε 

το 7% του συνολικού πληθυσμού». (Anagnostopoulos, Triantafyllou, Xyloyris, 

Bakatsellos, & Giannakopoulos, 2015:11) 

To 2015, όπως έχουν ήδη αναφέρει και παραπάνω, έγινε κάτι πρωτοφανές και μη 

αναμενόμενο για τα ελληνικά αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς οι ροές 

προσφύγων και μεταναστών δημιούργησαν μια ασφυκτική κατάσταση. Ειδικότερα, 

το 2015 παρατηρήθηκε αύξηση που έφτασε το 250% στις προσφυγικές ροές, 

συγκριτικά με το 2014 και έτσι η νόμιμοι μετανάστες, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

αστυνομίας έφτασαν τους 271.156. Αξιοσημείωτο είναι να παρουσιάσουμε την 

προέλευση αυτών των προσφυγικών ροών, έτσι διαπιστώνουμε ότι οι πολίτες αυτοί 

προέρχονται κυρίως από τη Συρία κατά ένα ποσοστό που φθάνει το 70%, από το 

Αφγανιστάν με ένα ποσοστό που φθάνει το 19% καθώς και από το Ιράκ και το 

Πακιστάν με μικρά ποσοστά που αγγίζουν ή ξεπερνούν ελαφρώς το 3 % του 

συνόλου. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι το 66% των ανθρώπων αυτών είναι 

άνδρες, το 13% γυναίκες και το 21% είναι παιδιά. (Υπουργείο Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, 2015) Παρατηρώντας αυτά τα δεδομένα, 

διαπιστώνουμε ότι αφενός ότι η κύρια προέλευση αυτών των ανθρώπων είναι από τη 

Συρία, όπου την περίοδο εκείνη, όπως και σήμερα εξακολουθεί να βρίσκεται σε 

εμπόλεμη κατάσταση με σημαντικό μέρος της χώρας να έχει καταστραφεί, χιλιάδες 

άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί ενώ χιλιάδες είναι και αυτοί που εγκατέλειψαν και 

εγκαταλείπουν τη χώρα , προκειμένου να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη, δηλαδή 

καλύτερης συνθήκες διαβίωσης που θα χαρακτηρίζονται από ασφάλεια και 

ελευθερία. Επιπλέον, μπορούμε να παρατήσουμε ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό 

παιδιών, γεγονός που δυσκολεύει την διαχείριση αυτών των πληθυσμών, καθώς τα 

παιδιά απαιτούν αυξημένη φροντίδα όπου και να εγκατασταθούν, ενώ οι γυναίκες 

παραδόξως παρουσιάζουν μικρό ποσοστό. Από αυτά τα δεδομένα είναι εύκολο να 

διαπιστώσουμε, ότι δεν είναι όλες οικογένειες προσφύγων και μεταναστών, αλλά 
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υπάρχουν και πολλοί άνδρες, που έρχονται μόνοι τους, που ίσως εικάζουμε ότι 

μπορεί να μην είναι από τη Συρία, αλλά από τις άλλες χώρες της περιοχής προς 

αναζήτηση καλύτερης τύχης στην βόρεια Ευρώπη.  

Το διάγραμμα 1 απεικονίζει τον αριθμό μεταναστών την δεκαετία (2006-2015)  

Διάγραμμα 1:  Αριθμός μεταναστών κατά τη δεκαετία 2006-20151 

 

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα, σημαντικός αριθμός μεταναστών 

αποχώρηση την τριετία 2013-2015, φθάνοντας μάλιστα το 2015 ο πληθυσμός των 

μεταναστών στην Ελλάδα, να είναι ο μικρότερος της δεκαετίας. Από αυτό συνάγεται, 

ότι ίσως λόγω των προσφυγικών ρευμάτων που κατευθύνθηκαν από τη Συρία, το Ιράν 

και το Πακιστάν, μέσω της Ελλάδος, ενισχύθηκε και ένα σιωπηρό θα λέγαμε ρεύμα 

μετακίνησης των μεταναστών από την Ελλάδα προς τις χώρες της βόρειας Ευρώπης.  

Η διαρκής εξέλιξη του φαινομένου της μετανάστευσης προς την Ελλάδα, 

επιτάσσει τη δημιουργία σοβαρού και μακροπροθέσμου σχεδίου, κάτι που έρχεται σε 

αντίθεση με τις μέχρι πρότινος πολιτικές, που μπορούμε να της χαρακτηρίσουμε, ως 

σπασμωδικές, έχοντας μικρή αποτελεσματικότητα.  

                                                           
1 Πηγή: Τσιώπα, Ά. (2016). Πτυχιακή Εργασία: Χαρτογράφηση ναυαγίων μεταναστών και προσφύγων 
στο Αιγαίο την περίοδο 2015-2016. Αθήνα : Χαροκόπειο Πανεπιστήμιιο-Τμήμα Γεωγραφίας . 
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Όπως αναφέρει ο Πανταζής  (2016:27), θα μπορούσαμε να «διακρίνουμε τρεις 

φάσεις κατά την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού φαινομένου από την ελληνική 

πολιτεία: 

 Η πρώτη είναι μέχρι τα τέλη της δεκαετίας τους 1980, όπου ακόμα δεν 

υπήρχαν μεγάλα και ιδιαίτερα σημαντικά ρεύματα μετανάστευσης προς τη 

χώρα μας και ουσιαστικά μιλάμε για την περίοδο ανοχής.  

 Η δεύτερη φάση που μπορεί να προσδιοριστεί σύμφωνα με τον Ν. 1975/91 

και αναφερόμαστε στη φάση της ποινικοποίησης. 

 Και η Τρίτη φάση που συνδέεται με τη διαδικασία της νομιμοποίησης, που 

ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 1997 και μπορεί να θεωρηθεί ως η φάση της 

εγκληματοποίησης της μετανάστευσης. » 

Το «2005 με τη ψήφιση του νόμου Ν. 3386/2005, ρυθμίζονται θέματα που 

αφορούν τη μετανάστευση ενσωματώνοντας την Οδηγία 2003/86/ΕΚ, που αφορά το 

δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης καθώς και την Οδηγία 2003/109/ΕΚ, που 

σχετίζεται με το καθεστώς των επί μακρός διαμενόντων. Στις διατάξεις του νόμου 

περιλαμβάνεται πρόγραμμα που αφορά τη νομιμοποίηση των αλλοδαπών που 

παραμένουν παράνομα στη χώρα, όπως ορίζει το άρθρο 91, ενώ ρυθμίζονται και 

θέματα εισόδου ,διαμονής και κοινωνικής ένταξης στη χώρα των υπηκόων τρίτων 

χωρών. Σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 66 αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα δράσης σχετικά με την κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών, στηριζόμενο 

στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχοντας ως σκοπό την επιτυχή τους 

ένταξη στην ελληνική κοινωνία τονίζοντας τη πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας, την παρακολούθηση εισαγωγικών μαθημάτων ιστορίας, πολιτισμού καθώς 

και τρόπου ζωής της ελληνικής κοινωνίας, ενώ τέλος αποσκοπεί στην επιτυχή ένταξη 

στην ελληνική αγορά εργασίας καθώς και στην ενεργό κοινωνική συμμετοχή». 

(Τριανταφυλλίδου, 2005: 51) 

Το 2007, το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

(ΥΠΕΣΔΔΑ) διαμόρφωσε και κοινοποίησε το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

Δράσης», που αφορά στην ομαλή προσαρμογή και στην κοινωνική ένταξη των 

υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν εντός της ελληνικής επικράτειας, και το 

πρόγραμμα έλαβε το όνομα «Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ». Με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος προβλέπεται η δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής 
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Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ως αρμοδιότητες 

της Διεύθυνσης αυτής είναι η συμμετοχή στο σχεδιασμό της πολιτικής σε θέματα 

κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών-ομογενών καθώς και λοιπών κοινωνικών 

ομάδων. Το Πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ», αποσκοπούσε στην εμπέδωση της κοινωνικής 

συνοχής, μέσω της αναγνώρισης της διαφορετικότητας καθώς και μέσω του πλήρη 

σεβασμού των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο Πανταζής  αναφέρει ότι «τα κράτη θα 

πρέπει να είναι σε θέση, έτσι ώστε να εγγυώνται στα άτομα τα οποία είναι μέλη 

κάποιας μειονότητας ότι θα υπάρχει σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου χωρίς 

να γίνεται κάποια διάκριση. Η μεταναστευτική πολιτική που περιγράφεται θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί πλημμελής ως προς τη λήψη μέτρων που εξασφαλίζουν 

τα ανθρώπινα δικαιώματα στους αλλοδαπούς εργαζόμενους. Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι οι υπηρεσίες του κράτους εστιάζουν τη λειτουργία τους κυρίως στην 

αστυνόμευση καθώς και στη καταστολή , χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη κοινωνική 

πολιτική που να αφορά τους αλλοδαπούς εργαζόμενους που διαβιώνουν και 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Ελλάδα». ((2016:46) 

 

2.3 Πρώτη και δεύτερη γενιά μεταναστών   
 

Ως μετανάστες δεύτερης γενιάς, θεωρούνται οι μετανάστες οι οποίοι διαδέχονται 

την πρώτη γενιά, όπου πρόκειται ουσιαστικά για τα παιδιά των μεταναστών τα οποία 

γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στις χώρες που είχαν μεταναστεύσει και ζούσαν οι γονείς 

τους (Crul & Vermeulen, 2003:971). Στην Ελλάδα, ως δεύτερη γενιά μεταναστών 

μπορούν να χαρακτηριστούν τα παιδιά των μεταναστών, ή των ατόμων που δεν είναι 

πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα, είτε 

μετανάστευσαν μόνα τους και εκπαιδεύτηκαν από το ελληνικό σχολείο. Περίπου 25 

και πλέον χρόνια η χώρα αποτελεί προορισμό για τους μετανάστες, οπότε μπορούμε 

να πούμε ότι μόλις πρόσφατα διαμορφώθηκε ουσιαστικά η δεύτερη γενιά των 

μεταναστών, ενώ ορισμένοι αναφέρουν τη αντί για δεύτερη γενιά μεταναστών, την 

έννοια της μιάμισης γενιάς, που στα αγγλικά ο όρος αυτός είναι γνωστός ως 

«generation and a half». Στα άτομα δεύτερης γενιάς μεταναστών 

συμπεριλαμβάνονται τα άτομα που ήρθαν στη χώρα υποδοχής σε μικρή ηλικία (οι 

ερευνητές εδώ δεν συμφωνούν αλλά συνήθως θεωρείται ως όριο η ηλικία των 12 
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χρονών-μιάμιση γενιά) ή αυτά που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής (δεύτερη γενιά). 

(Μιχαήλ, 2008) 

Η αγγλόφωνη βιβλιογραφία, ορίζει τους μετανάστες δεύτερης γενιάς ως το άτομο 

που ζει στη χώρα υποδοχής του  τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει μεταναστεύσει πριν 

την εφηβεία και ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του είναι ξένος. (Θεριανός, 

2010) 

Ενώ μέχρι πρότινος το επιστημονικό και κοινωνικό ενδιαφέρον της 

μετανάστευσης εστιαζόταν στους μετανάστες πρώτης γενιάς, οι οποίοι κατέφθαναν 

στη χώρα υποδοχής για εργασία και αναζήτηση καλύτερης τύχης, ή για πολιτικούς 

λόγους, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ενδιαφέρον και έρευνα για τους μετανάστες 

δεύτερης γενιάς. «Ουσιαστικά στη μελέτη και προσέγγιση των ζητημάτων που 

αφορούν τη δεύτερη γενιά μεταναστών, δύο παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν 

μεθοδολογικά προβλήματα. Ο πρώτος έγκειται στην απουσία ταξινόμησης των 

εθνοτικών/μεταναστευτικών μειονοτήτων σε δύο διακριτές ομάδες, σε αυτούς που 

γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής και σε αυτούς που γεννήθηκαν στη χώρα 

προέλευσης. Στατιστικά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα άτομα τα οποία 

προέρχονται από αυτές της δύο ομάδες, θεωρούνται ότι εντάσσονται στους 

μετανάστες δεύτερης γενιάς. Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με τον προσδιορισμό 

αυτού που μπορεί να χαρακτηριστεί ως μετανάστης δεύτερης γενιάς, καθώς έχουν 

εκφραστεί σημαντικές και διαφορετικές απόψεις».  (Μιχαήλ, 2010:210) 

Το ζήτημα των μεταναστών δεύτερης γενιάς έχει συνδεθεί με διάφορα μοντέλα 

μεταναστευτικής πολιτικής, τα όποια ήδη έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες. 

Ουσιαστικά στην Ευρώπη, μπορούμε να διακρίνουμε τρία μοντέλα ενσωμάτωσης, 

όπου το πρώτο μοντέλο είναι αυτό της πολιτικής αφομοίωσης και ενσωμάτωσης  που 

ακολουθείται στη Γαλλία, ενώ ένα διαφορετικό μοντέλο είναι το πλουραλιστικό 

μοντέλο που εφαρμόζεται στη Σουηδία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ολλανδία και 

τέλος υπάρχει το μοντέλο του διαφοροποιημένου αποκλεισμού ή της λειτουργικής 

αφομοίωσης το οποίο ακολουθείται από χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Ιταλία 

καθώς και η Ελλάδα. (Κεσίσογλου, 2017) 

Σε χώρες που η μετανάστευση ήταν αναπτυγμένη και δέχονται διαρκώς 

μεταναστευτικές ροές, το ζήτημα των μεταναστών δεύτερης γενιάς έχει αναπτυχθεί 

σημαντικά, εν αντιθέσει με την Ελλάδα, που όπως είπαμε πρόκειται για ένα 
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καινούργιο σχετικά ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα, σε χώρες όπως είναι οι ΗΠΑ, η 

Αυστραλία, η Μεγάλη Βρετανία, καθώς και η Ολλανδία, για πολλά χρόνια ήταν 

γνώστες του μεταναστευτικού ζητήματος και για το λόγο αυτό ο μετανάστης 

δεύτερης γενιάς, λαμβάνει μια ευρεία σημασία από αυτόν που γεννήθηκε στη χώρα 

υποδοχής των γονιών του. Τα παιδιά αυτά, παρόλο που δεν έζησαν τα ίδια την 

διαδικασία της μετανάστευσης, μπορούμε να πούμε ότι τους δημιουργούνται βιώματα 

από τη σχέση που αναπτύσσουν με τους γονείς τους, καθώς και με τις σχέσεις που 

αναπτύσσουν στις κοινωνίες υποδοχής. Επίσης, όπως υποστηρίζει ο (Θεριανός, 2010) 

τα παιδιά των μεταναστών μπορούν να αντιληφθούν τα σύνορα με δύο τρόπους, 

αφενός ως διεθνή σύνορα, μέσω των νομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν από 

την έλλειψης της υπηκοότητας στη χώρα υποδοχής των γονέων τους, καθώς και στα 

«εσωτερικά σύνορα των πόλεων», εφόσον πολλά από αυτά τα παιδιά, αν όχι η 

πλειοψηφία, ανήκουν σε αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα 

παιδιά αυτά να αντιμετωπίζουν δυσκολίες και αποκλεισμού ,και μάλιστα δυσκολίες 

που σχετίζονται με την ταξική θέση στην οποία βρίσκονται. (Θεριανός, 2010)  

Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να τονίσουμε ότι οι μετανάστες δεύτερης 

γενιάς στην Ελλάδα συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα και δυσκολίες, που άπτονται κυρίως των πολιτικών δικαιωμάτων και 

σχετίζονται με την αγορά εργασίας. Ειδικότερα οι μετανάστες δεύτερης γενιάς στην 

Ελλάδα:  

 Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, ενώ αυτό ως 

θέμα τις περισσότερες φορές αποτελεί πεδίο έντονων πολιτικών 

συγκρούσεων. 

 Έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς στερούνται 

της δυνατότητας να ασκήσουν μια σειρά από επαγγέλματα, όπως είναι οι 

εκπαιδευτικοί, οι δικηγόροι, οι γιατροί σε δημόσια νοσοκομεία και 

ευρύτερα οποιοδήποτε επάγγελμα έχει ως προϋπόθεση την ελληνική 

ιθαγένεια.  

 Δεν έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ελεύθερα στις υπόλοιπες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς είναι χαρακτηρισμένοι ως πολίτες τρίτης 

χώρας, ενώ ακόμα και για να σπουδάσουν σε άλλη χώρα απαιτούνται 
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πρόσθετα δικαιολογητικά συγκριτικά με τους Ευρωπαίους πολίτες, όπως 

και σε μερικές περιπτώσεις απαιτούνται πρόσθετα έξοδα.  

 Προκειμένου να συνεχίσουν να μένουν στη χώρα απαιτείται άδεια 

παραμονής, κάτι που απαιτεί ως διαδικασία μεγάλη γραφειοκρατία, καθώς 

και έξοδα για τις οικογένειες τους, χαρακτηριστικό είναι ότι για τα 

παράβολα που απαιτούνται προκειμένου να εκδοθεί η άδεια παραμονής, 

είναι αναγκαίο να καταβληθούν εκατοντάδες ευρώ. (Καμήλαλης, 2016) 

Λόγω του ελληνικού θεσμικού πλαισίου που ισχύει για τη μετανάστευση, «τα 

παιδιά των μεταναστών, ενώ διαβιούν στην Ελλάδα με τους γονείς τους, λαμβάνουν 

μόνο προσωρινές άδειες παραμονής, οι οποίες επεκτείνονται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα και ανανεώνονται όπως ορίζει ο αντίστοιχος νόμος, ασχέτως αν έχουν 

γεννηθεί στην Ελλάδα. Όταν ενηλικιωθούν θα πρέπει να αποδείξουν τον τόπο 

διαμονής της παιδικής τους ηλικίας καθώς και την υπηκοότητα τους, και έτσι 

μετατρέπονται αυτόματα σε οικονομικούς μετανάστες, παρόλο που δεν έχουν 

γνωρίσει στη μέχρι τώρα ζωής τους διαφορετικό τρόπο ζωής  από αυτόν που 

επικρατεί στην Ελλάδα ». (Μαρβάκης, 2004:39)  

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στην παρουσία αλλοδαπών μαθητών 

στα σχολεία, ενώ πολλοί από αυτούς είναι μετανάστες δεύτερης γενιάς. Επομένως, 

μπορούμε να πούμε ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί προνομιακό 

πεδίο μελέτης της δεύτερης γενιάς μεταναστών, λαμβάνοντας υπόψη ότι θεωρείται 

και βασικός παράγοντας κοινωνικής ένταξη αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα αυτοτελές 

πεδίο ένταξης.» (Κασίμη, 2006:57) 

Ο Portes, θεωρείται ο πρώτος που ασχολήθηκε με το θέμα της δεύτερης γενιάς 

μεταναστών και διαπίστωσε ότι στη διαδικασία της ενσωμάτωσης παρατηρείται μια 

κατάτμηση, καθώς «η ενσωμάτωση εξαρτάται από την οικογενειακή δομή, το 

περιβάλλον καθώς επίσης και από το ίδιο το άτομο. Επομένως, υπό αυτή την άποψη 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σημερινή δεύτερη γενιά βρίσκεται σε διαδικασία 

«τμηματικής αφομοίωσης», της οποίες οι εκβάσεις μπορεί να ποικίλλουν αναλόγως 

με την εθνικότητα των μεταναστών, ενώ η γρήγορη ένταξη και αποδοχή μπορούν να 

αποτελέσουν μια πιθανή εναλλακτική λύση. Η τμηματική αφομοίωση προέκυψε από 

μελέτες που έγιναν σε προγενέστερα στάδια, και συνδέουν τους εναλλακτικούς 
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τρόπους προσαρμογής με τους διάφορες παράγοντες, εκ των οποίων οι πιο 

αποφασιστικοί μπορούν να θεωρηθούν οι εξής: 

 Η ιστορία της πρώτης γενιάς. 

 Ο ρυθμός επιπολιτισμού των γονέων και των παιδιών, ουσιαστικά ο 

βαθμός με τον οποίο, τόσο οι γονείς, όσο και τα παιδιά, είναι σε θέση να 

υιοθετήσουν τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που εμφανίζει η κοινωνία 

υποδοχής και η σχέση τους με την κοινωνική ένταξη.  

  Τα πολιτιστικά και οικονομικά εμπόδια με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος 

ο δεύτερης γενιάς μετανάστης, στην προσπάθεια που κάνει για να 

καταφέρει να προσαρμοστεί με επιτυχία.  

 Οι διαθέσιμες οικογενειακές και κοινοτικές διέξοδοι που υπάρχουν για την 

αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων. » (Χαλιάπα, 2009: 29) 

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, η πολιτικής ενσωμάτωσης της δεύτερης 

γενιάς μεταναστών διαφέρει σε σχέση με την πρώτη ενώ αναμφίβολα δέχεται 

επιδράσεις από την πολιτική ενσωμάτωσης της πρώτης γενιάς. Μία πολιτεία που 

επιδιώκει την εύρυθμη λειτουργία της,  θα πρέπει να παρέχει ιθαγένεια στα παιδιά 

των μεταναστών που γεννήθηκαν και έζησαν μέχρι και να τελειώσουν το σχολείο στη 

χώρα υποδοχής των γονέων τους. Έτσι, θα τους δώσει περισσότερες ευκαιρίες σαν 

πολίτες, ενώ παράλληλα θα τους βοηθήσω να τελειώνουνε οριστικά με ζητήματα που 

αφορούν τις άδειες παραμονής, τα πιθανά κόστη που έχουν καθώς και την αγωνία 

που συνδέεται με αυτές τις διαδικασίες, έτσι ώστε να νιώσουν ισότιμοι πολίτες με 

τους ντόπιους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ιδιότητα του πολίτη 
 

3.1 Εισαγωγή 
 

Σύμφωνα με τον (Μπαλτσιώτης, 2017), τα τελευταία χρόνια, στις χώρες που 

αποτελούν μεταναστευτικούς προορισμούς η ιδιότητα του πολίτη έκανε την εμφάνιση 

της συσχετιζόμενη με την έννοια της ιθαγένειας, δηλαδή με το πώς μπορούσαν να 

αποκτήσουν οι μετανάστες την ιθαγένεια του κράτους υποδοχής. Η άποψη αυτή 

μπορούμε να πούμε ότι έχει άμεση σχέση με την παράδοση που ίσχυε και ισχύει 

ακόμα και σήμερα για την ιθαγένεια, ενώ η όλη προβληματική που επιχειρεί να 

αναδείξει την ιδιότητα του πολίτη αγγίζει έννοιες ιστορικές, ιδεολογικές, πρακτικές 

και κανόνες, που σχετίζονται με τον σκληρό πυρήνα των σχέσεων εξουσία που 

διαμορφώνονται σε κάθε πολιτική κοινότητα. Η ταυτότητα του πολίτη μπορεί να 

λειτουργήσει ως μηχανισμός κοινωνικής ένταξης, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί και ως 

μηχανισμός πολιτικού αποκλεισμού των μεταναστών. Η ιδιότητα του πολίτη μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως μια διαφοροποιητική κατασκευή, καθώς μπορεί να χωρίσει 

αυτούς που την κατέχουν σε σχέση με αυτούς που δεν την κατέχουν και στην 

προκειμένη περίπτωση μπορεί να διαχωρίσει τους γηγενείς από τους μετανάστες. 

Ωστόσο ,αυτό που αλλάζει διαρκώς είναι ο τρόπος με τον οποίον τα διάφορα κράτη 

προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ενδιάμεσες μορφές πολιτειότητας, 

κατηγοριοποιώντας τους κατοίκους της επικράτειας τους.  

 

3.2 Ορισμοί ιδιότητας του πολίτη 
 

Ιδιότητα του πολίτη 
 

Η ιδιότητα του πολίτη μπορούμε να πούμε ότι έχει συνδεθεί στενά με έννοιες 

όπως είναι « η δημοκρατία, τα δικαιώματα, οι αξίες, ενώ θεωρούμε ότι παραπέμπει σε 

διαφορετικά και ίσως αντιφατικά περιεχόμενα, όπως είναι η πολιτική αρετή, τα 

οικονομικά συμφέροντα, τα κοινό καλό, το εθνικό συμφέρον καθώς και η αξία της 

πολιτικής συμμετοχής». (Μπάλιας, 2008:29) 
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Στο πλαίσιο που διαμορφώθηκε από την πολιτική νεωτερικότητα, « ως ιδιότητα 

του πολίτη νοείται η κατάσταση των σχέσεων που αναπτύσσει ένα φυσικό πρόσωπο 

με την πολιτική κοινωνία του κράτους, βάση της οποίας το φυσικό πρόσωπο θα 

πρέπει να επιδεικνύει αφοσίωση στο κράτος, ενώ το κράτος από την πλευρά του θα 

πρέπει να παρέχει στο άτομο την απαραίτητη προστασία. Επίσης, με τον όρο ιδιότητα 

του πολίτη μπορεί να οριστεί η θέση που καταλαμβάνει το άτομο σε μια κοινωνία, η 

οποία έχει ως βάση τις αρχές του κράτους δικαίου καθώς και τις αρχές της πολιτικής 

και νομικής ισότητας». (Κόκκινος, 2008:76) 

«Θεωρείται ότι η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της ιδιότητας του πολίτη με την 

εθνική ταυτότητα, πηγάζει από το γεγονός ότι το νομικό καθεστώς του πολίτη 

συνδέεται με το εθνικό κράτος, ενώ η σχέση της ιδιότητας του πολίτη συνδέεται με 

την έννοια του εθνικισμού και του πατριωτισμού. Ο πατριωτισμός θεωρείται ως μια 

στάση που διαμορφώνεται καθώς υπάρχει στενή σχέση του ατόμου με τη χώρα του, 

ενώ ο εθνικισμός είναι μια πολιτική ιδεολογία η οποία θέτει ως προτεραιότητα την 

ανωτερότητα του έθνους του ατόμου, έναντι όλων των άλλων εθνών». (Πανταζής, 

2011:41) 

Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι «η ιδιότητα του πολίτη ταυτίζεται με την 

ιθαγένεια, εκφράζοντας αναγνώριση των ίσων δικαιωμάτων στους φορείς της, όπως 

και μια τυπική ισότητα συμμετοχής των φορέων της στη διαδικασία λήψης πολιτικών 

αποφάσεων, ενώ η ιδιότητα του πολίτη περικλείει την υποχρέωση που έχει ο πολίτης 

να υπακούει τους νόμους, οι οποίοι συνιστούν κατά κάποιο απλουστευμένο τρόπο 

επιθυμία της πλειοψηφία. Από την άλλη, η χορήγηση απλής υπηκοότητας, η οποία 

στηρίζεται κυρίως στην απόδοση αστικών δικαιωμάτων, έχει ως απόρροια να 

αποκλείεται το άτομο από τα πολιτικά αγαθά, και να κλείνεται στη σφαίρα της 

ιδιωτικότητας». (Κόκκινος, 2008:76) 

Ο Τσάτσος, «υποστηρίζει ότι αν πολίτης παραμείνει μόνο στο νομιμοποιεί με τη 

ψήφο του την Βουλή, τότε διαμορφώνεται ένα είδος πολίτη που ασχολείται με την 

πολιτεία μόνο κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Αντίθετα, θεωρεί ότι ο 

πολίτης που παρακολουθεί τις πολιτικές διαδικασίες και συμμετέχει ενεργά σε αυτές, 

συμβάλλει στη διαμόρφωση ισορροπίας μεταξύ της εκλεγμένης εξουσίας και της 

κοινωνίας». (1982:56). 

 



31 
 

Marshall 
 

Σύμφωνα με τον  Marshall το περιεχόμενο της ιδιότητας του πολίτη μπορεί να 

θεωρήσουμε ότι επιμερίζεται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες δικαιωμάτων, που 

είναι οι ακόλουθες: 

 « Οι ατομικές ελευθερίες, οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι πηγάζουν από 

το φυσικό δίκαιο, ενώ εμφανίστηκαν και καθιερώθηκαν με την εξέλιξη και 

την κυριαρχία της αστικής τάξης. Στις ατομικές ελευθερίες 

περιλαμβάνεται η ελευθερία της σκέψης, του λόγου, η νομική ισότητα, 

καθώς και το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Με την έννοια αυτή δεν νοούνται 

φυσικά δικαιώματα, καθώς μια τέτοια προσέγγιση ανάγει στις φύση τις 

δυναμικές που αναπτύσσονται.  

  Τα πολιτικά δικαιώματα, όπου κυρίως εννοείται η απονομή του 

δικαιώματος ψήφου, ενώ πολλές φορές σχετίζεται με τις διαδικασίες 

ενσωμάτωσης κατώτερων στρωμάτων και τάξεων στο πολιτικό σύστημα 

που επικρατεί σε ένα κράτος. Οι διαδικασίες αυτές, έχουν ως στόχο να 

αποτρέψουν τον πολιτικό αποκλεισμό, ενώ παράλληλα αποτρέπουν και 

την κοινωνική περιθωριοποίηση ολόκληρων τάξεων ή στρωμάτων.  

 Τα κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία θεσπίζονται εφόσον έχουν 

κατοχυρωθεί και είναι σε ισχύ τα αστικά και τα πολιτικά δικαιώματα. Σε 

αυτά τα δικαιώματα εντάσσεται η εκπαίδευση, όπου θα πρέπει να είναι 

υποχρεωτική και εν μέρει δωρεάν, καθώς ο εκπαιδευτικός μηχανισμός 

θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμος για την παραγωγή αλλά και συντήρηση της 

εθνικής ιδεολογίας και επομένως και της εθνικής ταυτότητας. Ταυτόχρονα 

στα κοινωνικά δικαιώματα εντάσσεται η έννοια του κράτους πρόνοια, το 

οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα στην εργασία, την κοινωνική ασφάλιση, 

την προοδευτικής φορολόγηση καθώς και τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις. Όπως αναφέρει ο Marshall, τα κοινωνικά δικαιώματα 

θα πρέπει να προκύπτουν ως αποτέλεσμα της πολιτικής δύναμης που 

κατέχουν οι μάζες, της κατάκτησης του δικαιώματος της καθολικής 

ψηφοφορίας, της δυναμικής του εργατικού κινήματος, όπως επίσης και της 

κατοχύρωσης της διεύρυνσης των συνδικαλιστικών ελευθεριών». 

(αναφέρεται από τον Κόκκινο, 2008:42) 
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 Όπως αναφέρει ο (Κουραχάνης, 2017) κατά τον Marshall, « τα ατομικά 

δικαιώματα θεμελιώθηκαν κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, τα πολιτικά κατά τη 

διάρκεια του 19ου αιώνα, ενώ τα κοινωνικά δικαιώματα κατοχυρώθηκαν κατά τη 

διάρκεια του 20ου αιώνα. Μέχρι και τον 20ο αιώνα τα κοινωνικά δικαιώματα δεν 

συνιστούσαν στοιχείο του πολίτη, ενώ ο Marshall ανέπτυξε την θεωρία, ότι 

κοινωνικά δικαιώματα αποτελούν μια φυσική εξέλιξη της ιδιότητας του πολίτη. Ω ς 

στόχος των κοινωνικών δικαιώματα θεωρούνταν η άμβλυνση των ταξικών 

ανισοτήτων, ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι ο Marshall επιδίωκε την 

καταπολέμηση της κοινωνικής ανισότητας». (Κουραχάνης, 2017:52) 

 

Duguit  
 

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Duguit, η έννοια του δικαιώματος θέτει ως 

προϋπόθεση την έννοια της πολιτικής διαφοροποίησης, δηλαδή ουσιαστικά της 

μετάβασης από τα συσσωρευμένα άτομα στη ετερογένεια των οργανωμένων 

κοινωνιών. Προκειμένου να γίνει αυτή η διαδικασία κρίνεται αναγκαίος « ο 

διαχωρισμός του κοινωνικού σώματος σε κυβερνώντες και κυβερνώμενους, κάτι που 

δυνητικά μπορεί να έχει ως επίπτωση τον περιορισμό της εξουσίας των κυβερνώντων, 

μέσω των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των κυβερνώμενων». 

(αναφέρεται από τον Κόκκινο, 2008:76) 

Κατά τον Duguit, « η κινητήριος δύναμη που αναπτύσσεται σε ένα κράτος μπορεί 

να  είναι είτε υλική, είτε όχι. Οι κυβερνώμενοι μπορεί να αποδέχονται χωρίς της 

θέλησή τους την εξουσία και η επιβολή σε αυτές τις περιπτώσεις στηρίζεται στον 

νόμο της κοινωνικής αλληλεγγύης που σκοπεύει να ενώνει τους ανθρώπους μέσα στο 

κράτος, ενώ η επιβίωση των ανθρώπων μπορούμε να πούμε ότι στηρίζεται στη 

συνεργασία τους και στην αλληλεξάρτησή τους. Σύμφωνα και πάλι με τον ίδιο, το 

κράτος μπορεί να θεωρηθεί ως μια αφηρημένη έννοια, ενώ αντίθετα ιδιαίτερη 

σημασία δίνει σε αυτούς που ασκούν την εξουσία, ενώ τα στοιχεία που συνθέτουν το 

κράτος μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι το έθνος, οι δημόσιες υπηρεσίες καθώς και το 

έδαφος ». (αναφέρεται από την Φιλοσίδου, 2016:17) 
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3.3 Μοντέλα ιδιότητας του πολίτη  
 

Αδιαμφισβήτητα, μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια η μετανάστευση 

γίνεται αρρύθμιστα και ακανόνιστα με βάση μεταναστευτικά δίκτυα που έχουν 

διαμορφωθεί. Έτσι τα κράτη « είτε εντάσσουν τους μετανάστες ,αφομοιώνοντάς τους, 

ή αναγνωρίζοντας την ετερότητα ή και τα δύο. Από την άλλη τα κράτη έχουν τη 

δυνατότητα να αποκλείσουν τους μετανάστες, είτε άμεσα διώχνοντας τους, τόσο κατά 

το στάδιο όπου εισέρχονται στη χώρα όσο και μετέπειτα, είτε οδηγώντας στη 

δημιουργία γκέτο. Στα πλαίσια της ένταξης του μετανάστη, η παραχώρηση της 

ιδιότητας του πολίτη σε όσους το επιθυμούν συνιστά μέσο της κοινωνικής ένταξης». 

(Χριστόπουλος, 2009:6) 

 

Tο διαδικαστικό μοντέλο 
 

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το διαδικαστικό μοντέλο, «ο βέλτιστος τρόπος για 

την οργάνωση μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας είναι αρκεστεί σε εκείνο το στοιχείο 

στο οποίο μπορούν οι διάφορες κοινότητες που απαρτίζουν αυτή την κοινωνία να 

παρουσιάσουν μια στοιχειώδη σύγκλιση. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη που 

προέρχεται από την χομπσιανή θεώρηση της πολιτικής κοινωνίας το κράτος, στο 

όνομα της ασφάλειας  των πολιτών, αρκείται στην εξασφάλιση της συνένεσής τους 

αναφορικά με τη δομή της κρατικής εξουσίας, χωρίς να επεμβαίνει στην προώθηση 

ουσιαστικών στόχων της κουλτούρας. Το διαδικαστικό μοντέλο υποστηρίζει ότι, 

μόνο ένα πολιτισμικά ουδέτερο κράτος μπορεί να εξασφαλίσει ευημερία για τους 

πολίτες τους». (Χριστόπουλος, 2009:6) 

Πρόκειται θα λέγαμε περισσότερο για ένα ουτοπικού μοντέλο ιδιότητας του 

πολίτη, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να κράτος να παραμείνει πολιτισμικά 

ουδέτερο, ιδίως στην εποχή που ζούμε, με την παγκοσμιοποίηση να κυριαρχεί και οι 

μετακινήσεις πληθυσμού να είναι καθημερινό φαινόμενο.   

 

Το αφομοιωτικό μοντέλο 
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Προκειμένου να μπορέσει εφαρμοστεί το αφομοιωτικό μοντέλο είναι αναγκαίο να 

υπάρχει σταθερότητα καθώς και συνεκτικότητα της πολιτείας, δηλαδή όλα τα μέλη 

της να μοιράζονται τον ίδιο πολιτισμό, αν έχουν την αίσθηση ότι υπάγονται όλοι στην 

ίδια χώρα και να έχουν διαμορφώσει την ίδια συνείδηση. Τηρώντας αυτές τις 

προϋποθέσεις το συγκεκριμένο μοντέλο θεωρεί « ότι μπορεί να υπάρξει αλληλεγγύη 

μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας και επομένως και μεταξύ των πολιτών του 

κράτους. Το μοντέλο αυτό πηγάζει από τις απόψεις και τη διδασκαλία που εξέφρασαν 

οι Rousseau, Herder και Fichte. Ενδιαφέρον έχει η άποψη που ουσιαστικά εκφράζεται 

για τις μειονότητες μέσω του αφομοιωτικού μοντέλου, καθώς υπάρχει η δυνατότητα 

αφομοίωσης τους ή σε διαφορετική περίπτωση είναι υποχρεωμένες να φύγουν, ή να 

δέχονται τις διακρίσεις που συνεπάγεται η επιλογή να παραμένουν μειονότητες ». 

(Χριστόπουλος, 2009:11) Στο αφομοιωτικό μοντέλο, τα άτομα που εμφανίζουν 

διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία καλούνται να τα απορρίψουν υιοθετώντας τον 

εθνικό πολιτισμό, έτσι ώστε να καταφέρουν να καταστούν μέλη της τοπικής και 

ομοιογενούς κοινότητας.  Όσον αφορά τον ρόλο της εκπαίδευσης, πρόκειται για ένα 

μηχανισμό, ο οποίος διατηρεί την εθνική κουλτούρα, επιβάλλοντας στους «άλλους», 

ενώ παράλληλα καταστρέφει τον πολιτισμό των «άλλων». (Χατζησωτηρίου & 

Ξενοφώντος, 2014:7) 

Όπως βλέπουμε το αφομοιωτικό μοντέλο δεν συνάδει με την σύγχρονη κοινωνία 

όπου υπάρχουν ετερότητες και άνθρωποι από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες. 

Πρόκειται για ένα μοντέλο που στο παρελθόν εφαρμόστηκε κατά κόρον, ενώ ακόμα 

και σήμερα ισχύει σε διάφορες χώρες, όπως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακόμα και 

ισχύει και στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, με το συγκεκριμένο μοντέλο, οι ετερότητες και 

ο πλουραλισμός εξαφανίζονται καθώς όλοι οι πολίτες θα πρέπει, κάτι που ουσιαστικά 

γίνεται αναγκαστικά να υιοθετήσουν την κυρίαρχη πολιτισμική κουλτούρα και 

συμπεριφορά.  

 

Το υβριδιακό μοντέλο   
 

Το υβριδικό μοντέλο ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται κάπου μεταξύ 

των δύο προηγούμενων ως προς τις απόψεις και τις αντιλήψεις που πρεσβεύει. Το 

διαδικαστικό μοντέλο θεωρείται ότι είναι « κενό άνευ νοήματος για να διατηρήσει 
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μια κοινωνία συνεκτική, ενώ το μοντέλο της αφομοίωσης από την άλλη δεν είναι 

αναγκαίο καθώς καταστρέφει την ποικιλότητα που είναι πλούτος. Ιδιαίτερα 

σημαντικό σε αυτό το μοντέλο είναι η διάκριση μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού, 

καθώς στο μεν δημόσιο η πολιτεία μπορεί να επιβάλλει αρχές καθώς και μια πολιτική 

κουλτούρα, ενώ στον ιδιωτικό τομέα υπερισχύει η αυτονομία της προσωπικότητας». 

(Χριστόπουλος, 2009:11) 

Οι απόψεις σχετικά με τα μοντέλα διίστανται ανάλογα το υπόβαθρο αυτού που τις 

εκφράζει και τα ερεθίσματα που έχει αποκτήσει στο πέρασμα του χρόνου. Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι το υβριδικό μοντέλο φαντάζει πιο ισορροπημένο και πιο 

εύκολα αποδεκτό και διαχειρίσιμο, ενώ έτσι δίνεται η δυνατότητα να μετριαστούν και 

οι ακραίες φωνές, είτε αυτές αφορούν το ένα άκρο της χαλαρής συνείδησης και της 

έλλειψης ουσιαστικών δεσμών, είτε αφορούν το άλλο άκρο της υπερβολικής 

ανάδειξης των μειονοτικών και διαφορετικών στοιχείων εις βάρος της επικρατούσας 

άποψης και αντίληψης.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Πολιτογράφηση στις διάφορες χώρες της 
Ευρώπης 

 

4.1 Εισαγωγή 
 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον Ευρωπαϊκό χώρο, μέρους του οποίου είναι και 

η Ελλάδα, η κατάσταση αναφορικά με τη δεύτερη γενιά των μεταναστών παρουσιάζει 

σημαντικές ομοιότητες. Παρόλο που οι άνθρωποι αυτοί έχουν ζήσει περισσότερα 

χρόνια στη χώρα υποδοχής από ότι οι γονείς τους, και παρά το ότι έχουν γεννηθεί στη 

χώρα υποδοχής, πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος, έστω και αν δεν είναι απόλυτα ορατός 

να έρθουν αντιμέτωποι με πολιτιστικές, γλωσσικές, καθώς και κοινωνικές δυσκολίες, 

ενώ δεν είναι καθόλου απίθανο να συναντήσουν και προκαταλήψεις που αφορούν 

κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως έχουν. Απότοκος αυτών των 

πράξεων, είναι τα άτομα αυτά να έχουν μειωμένη αυτοπεποίθηση, αλλά και χαμηλή 

αυτοεκτίμηση αναφορά με τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην 

οικονομική και πολιτική ζωής της χώρας υποδοχής. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, 2009) 

Σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύουν διαφορετικές συνθήκες 

για τους πολίτες τους, για τους πολίτες που προέρχονται από κάποια άλλη χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τους πολίτες που προέρχονται από τις τρίτες 

χώρες. Όμως και οι πολίτες των τρίτων χωρών μπορούμε να πούμε ότι υπόκεινται σε 

διαφορετικούς περιορισμούς, καθώς ανάλογα με τον μετανάστη και την εθνοτική 

ομάδα στην οποία ανήκει ενδέχεται να υπάρχει διαφορετικό καθεστώς αντιμετώπισης 

και παραμονής. «Τα δικαιώματα που έχουν οι μετανάστες, φαίνεται να παρουσιάζουν 

διαφορά από χώρα σε χώρα, παρά τις προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προκειμένου να καθοριστούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις. Οι νόμιμοι 

μετανάστες, που είναι μόνιμοι κάτοικοι ενίοτε μπορούν να απολαύσουν πλήρη 

δικαιώματα, εκτός από το δικαίωμα της ψήφου, ενώ οι παράτυποι μετανάστες, 

θεωρείται ότι είναι αποκλεισμένοι από κάθε δικαίωμα και έχουν πρόσβαση μόνο σε 

ελάχιστες υπηρεσίες, όπως είναι για παράδειγμα η ιατρική περίθαλψη». 

(Τριανταφυλλίδου, 2009:52) 
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Αναφορικά με το δικαίωμα πολιτογράφησης, αυτό μπορούμε να πούμε ότι 

σχετίζεται με τη διάρκεια παραμονής του μετανάστη στην επικράτεια. Ο χρόνος 

αυτός διαφέρει από χώρα σε χώρα, καθώς σχετίζεται με τη χώρα προέλευσης και το 

με ποιο καθεστώς διαμένει ο μετανάστης στη χώρα, δηλαδή άλλα δεδομένα ισχύουν 

για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλα για τους πρόσφυγες, άλλα για τους 

πολίτες τρίτων χωρών κ.οκ. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, οι πρόσφυγες και 

αλλοδαποί που διαθέτουν άδειες διαμονής για χρονικό διάστημα πέντε ως δέκα ετών 

και κατοικούσαν μόνιμα εκεί, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν άσυλο.  Στην Ελλάδα, 

μέχρι και τη ψήφιση του νόμου Ν. 3838/2010, ίσχυαν από τις πιο αυστηρές 

προϋποθέσεις στην Ευρώπη, καθώς κάποιος για να μπορέσει να κάνει αίτηση 

απόκτησης ιθαγένειας, θα έπρεπε να έχει διαμείνει νόμιμα στη χώρα τα δέκα από τα 

δώδεκα χρόνια. Επιπλέον, βασικές προϋποθέσεις που τίθενται είναι η γλωσσική 

επάρκεια, η ψυχική υγεία, το λευκό ποινικό μητρώο κτλ. (Τριανταφυλλίδου, 2009:33) 

Στην πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών, όπως και στην Αμερική και τον 

Καναδά, οι πολιτικές ένταξης των μεταναστών δεύτερης γενιάς, εστιάζουν κυρίως σε 

θέματα εκπαίδευσης, πολυπολιτισμικότητας, εργασίας, κοινωνικής δικτύωσης, 

κοινωνικού διαλόγου καθώς και σε επίπεδα στέγασης, οικογένειας και ταυτότητας. 

(Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, 2009) 

 

4.2 Πολιτογράφηση στην Ε.Ε. 
 

Βέλγιο 
 

Στο Βέλγιο, μια χώρα υποδοχής μεταναστών εδώ και πάρα πολλά χρόνια ισχύουν 

οι ακόλουθες συνθήκες  για την πολιτογράφηση:  

 Την Βελγική ιθαγένεια την αποκτά αυτοδικαίως, κάποιο πρόσωπο που 

γεννιέται στο Βέλγιο από αλλοδαπό γονέα που επίσης έχει γεννηθεί στο 

Βέλγιο και διαμένει στη χώρα για χρονικό διάστημα πέντε ετών τα 

τελευταία δέκα χρόνια, πριν από τη γέννηση του παιδιού. (όπως ορίζει το 

άρθρο 11 του Κώδικα Βελγικής ιθαγένειας) 

 Την Βελγική ιθαγένεια αποκτά με δήλωση των γονέων του και αλλοδαπός 

που γεννήθηκε στο Βέλγιο από γονείς οι οποίο πριν την υποβολή της 
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αίτησης, έχουν συμπληρώσει δέκα χρόνια πραγματικής εγκατάστασης στο 

Βέλγιο. Επίσης, θα πρέπει το αλλοδαπό τέκνο από τη γέννησή του, ως και 

την υποβολή της αίτησης να διαμένει στο  Βέλγιο, ενώ θα πρέπει η 

δήλωση αυτή να υποβληθεί μέχρι το 12 έτους του παιδιού. (σύμφωνα με 

το άρθρο 11β του Κώδικα Βελγικής ιθαγένειας).  

 Τη Βελγική ιθαγένεια μπορεί να αποκτήσει αλλοδαπός που έχει 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εφόσον έχει γεννηθεί στο 

Βέλγιο και έχει έκτοτε την κύρια κατοικία του εκεί, ή εφόσον έχει στο 

Βέλγιο την κύρια κατοικία του τα τελευταία επτά έτη και είναι κάτοχος 

άδειας διαμονής απεριόριστης διάρκειας (σύμφωνα με το άρθρο 12β.του 

Κώδικα Βελγική Ιθαγένειας). 

 Επίσης, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τη Βέλγική ιθαγένεια με δήλωση 

αλλοδαπός, που είτε γεννήθηκε στο Βέλγιο, είτε μέχρι την ηλικία των έξι 

ετών είχε συμπληρώσει ένα έτος διαμονής στο Βέλγιο. συμπληρώσει ένα 

έτος διαµονής στο Βέλγιο. Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος 

µπορεί να υποβάλει τη σχετική δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο 

αλλά όχι το 22ο έτος της ηλικίας του και εφόσον έχει το Βέλγιο ως κύρια 

κατοικία του τους τελευταίους δώδεκα μήνες, πριν από την υποβολή της 

δήλωσης, ενώ απαιτείται να έχει το Βέλγιο ως κύρια κατοικία του από το 

14ο έως το 18ο έτος της ηλικίας του ή για τουλάχιστον εννιά έτη. (άρθρο 

14 του Κώδικα Βελγικής ιθαγένειας). (ΤΟ ΒΗΜΑ, 2012) 

Βρετάνια 
 

Εξαιτίας του αυτοκρατορικού παρελθόντος της χώρας διακρίνονται διαφορετικοί 

τύποι ιθαγένειας. Η πιο μεγάλη κατηγορία είναι αυτή των Βρετανών πολιτών. Η 

Βρετανική ιθαγένεια αποκτάται από κάποιον όταν: 

 Έχει γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, από γονέα που είναι Βρετανός 

πολίτης κατά τη στιγμή της γέννησης του παιδιού ή από γονέα που είναι 

εγκατεστημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 Εξ αίματος  

 Με πολιτογράφηση  

 Με εγγραφή  
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 Κατόπιν υιοθεσίας 

Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για να 

πολιτογραφηθεί κάποιος Βρετανός, με ορισμένες διαφοροποιήσεις αν είναι ήδη 

παντρεμένος με βρετανό πολίτη. Πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, να μπορεί να 

επικοινωνήσει σε αποδεκτό βαθμό στα αγγλικά, να έχει επαρκή γνώση του τρόπου 

ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο, να έχει «καλό χαρακτήρα» (δηλαδή να είναι νομοταγής, 

να έχει καθαρό ποινικό μητρώο και να μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του 

οικονομικά), να είναι συνετός (δηλαδή να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις) και να 

πληροί τα κριτήρια του χρόνου παραμονής. Τα κριτήρια αυτά είναι: 

 Να είναι κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου τουλάχιστον πέντε χρόνια, αν 

είναι άγαμος και τουλάχιστον τρία χρόνια αν είναι έγγαμος, όταν 

υποβάλλει την αίτηση. 

 Να είναι παρόν στη χώρα πέντε ή τρία αντιστοίχως χρόνια από την 

ημερομηνία που γίνεται η αίτηση. 

 Να μην έχει λείψει περισσότερες από 450 μέρες εκτός του Ηνωμένου 

Βασιλείου τα τελευταία πέντε χρόνια αν είναι άγαμος, εκ των οποίων όχι 

περισσότερες από 90 μέρες τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ή να μην έχει 

λείψει περισσότερο από 270 ημέρες εντός τριών ετών και όχι 

περισσότερες από 90 μέρες τους τελευταίους 12 μήνες αν είναι έγγαμος. 

 Να έχει άδεια παραμονής αορίστου χρόνου  

Η πιο εύκολη διαδικασία για να αποκτήσει κάποιος ιθαγένεια είναι μέσω 

εγγραφής, ενώ αφορά κυρίως άτομα που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η ιθαγένεια 

αποδίδεται ,είτε γιατί κάποιο τη δικαιούται, είτε επειδή το κράτος ασκεί τη διακριτική 

του ευχέρεια να του την αποδώσει. Ωστόσο, μπορούμε να διακρίνουμε και κάποιες 

υποκατηγορίες. Έτσι, αν το παιδί έχει γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασιλείο, από γονείς 

που είναι εγκαταστημένοι εκεί αποκτά αυτομάτως δικαίωμα να λάβει την ιθαγένεια. 

Επίσης, το ίδιο γίνεται όταν έχει γεννηθεί εκεί αλλά έχει παραμένει στη χώρα τα 

πρώτα δέκα χρόνια της ζωής του. Παρ’ όλα αυτά αν οι γονείς του δεν είναι 

εγκατεστημένοι στη χώρα, ή δεν είναι βρετανοί πολίτες, τότε το αν θα αποδοθεί ή όχι 

ιθαγένεια, μπορούμε να πούμε ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατικών 

αρχών. (Αθανασόπουλος, 2010) Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε σχετικά απλή 
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τη διαδικασία απόκτησης ιθαγένειας στο Βέλγιο, γεγονός που συνάδει και με την 

ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας αυτής.  

 

Γαλλία 
 

Στη Γαλλία για να μπορέσει να πολιτογραφηθεί κάποιος θα πρέπει να τηρούνται 

τα ακόλουθα: 

 Η γαλλική ιθαγένεια αποκτάται αυτοδικαίως, όταν κάποιος γεννιέται στη 

Γαλλία, από γονείς εκ των οποίων ο ένας να έχει γεννηθεί και αυτός στη 

Γαλλία  (άρθρο 19-3 του Αστικού Κώδικα). 

 Κάποιος αλλοδαπός που γεννήθηκε στη Γαλλία και κατά την ενηλικίωσή 

του κατοικεί στη Γαλλία και έχει στη χώρα τη συνήθη διαμονή του για μια 

περίοδο, συνεχόμενη ή με διακοπές τουλάχιστον πέντε ετών από την 

ηλικία των έντεκα ετών, έχει το δικαίωμα να αποκτήσει με δήλωση τη 

γαλλική ιθαγένεια.  Επίσης, το ανήλικο τέκνο αλλοδαπού, το οποίο έχει 

γεννηθεί στη Γαλλία και κατοικεί σε αυτή για τουλάχιστον πέντε χρόνια 

από την ηλικία των έντεκα μπορεί να υποβάλλει το ίδιο δήλωση 

απόκτησης της γαλλικής ιθαγένειας κατά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 

16 ετών. (άρθρο 21-11 του Αστικού Κώδικα) 

 Αλλοδαπός ανήλικος που δεν γεννήθηκε στη Γαλλία, αλλά διαμένει στη 

χώρα , έχοντας λάβει πέντε έτη γαλλικής εκπαίδευσης, μπορεί να 

αποκτήσει τη γαλλική ιθαγένεια. (ΤΟ ΒΗΜΑ, 2012) 

 

Γερμανία 

 
Όσον αφορά τη Γερμανία, οι προϋποθέσεις που υπάρχουν για την απόκτηση 

ιθαγένειας είναι οι ακόλουθες: 

 Αποκτά αυτοδικαίως τη γερμανική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννιέται στη 

Γερμανία από αλλοδαπούς γονείς, εφόσον ο ένας γονέας του έχει νόμιμη 

συνήθη διαμονή στη Γερμανία για χρονικό διάστημα οκτώ ετών. Η απόκτηση 

της γερμανικής ιθαγένειας γίνεται με καταχώριση από την υπηρεσία μητρώου 



41 
 

που είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση της γέννησης του παιδιού (άρθρο 4 

του Νόμου για την Ιθαγένεια). 

 Η κτήση της γερμανικής ιθαγένειας μπορεί να γίνει με πολιτογράφηση, σε 

κάποιες περιπτώσεις και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η 

σχετική νομοθεσία, ενώ δεν υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων 

αρχών, αλλά αποτελεί δικαίωμα των ενδιαφερόμενων προς κτήση της 

ιθαγένειας.  (άρθρο 10 του Νόμου για την Ιθαγένεια, αντίθετα άρθρο 8 όπου 

διακριτική ευχέρεια).  

 Οι Γερμανοί πολίτες είναι υποχρεωμένοι να έχουν μία ιθαγένεια, δηλαδή μόνο 

τη γερμανική. Ο κανόνας αυτός σχετίζεται με τους Γερμανούς πολίτες που 

θέλουν να αποκτήσουν την ιθαγένεια διαφορετικής χώρας και αφορά τις 

διαδικασίες απόκτησης της γερμανικής ιθαγένειας τόσο με πολιτογράφηση, 

όσο με τις διαδικασίες κτήσης λόγω της γέννησης στη Γερμανία. Σ’ αυτή τη 

περίπτωση το τέκνου του αλλοδαπού που απέκτησε λόγω της γέννησης τη 

γερμανική ιθαγένεια και διατηρεί την ιθαγένεια των γονέων του, καλείται 

μετά την ενηλικίωσή του και μέχρι τα 23 του έτη να δηλώσει ποια ιθαγένεια 

επιθυμεί να διατηρήσει. (άρθρο 10 και 29 του γερμανικού Νόμου για την 

Ιθαγένεια). Ωστόσο, θα πρέπει να  επισημάνουμε ότι ο κανόνας αυτός 

γνωρίζει μια σειρά από εξαιρέσεις, με τις πιο συνηθισμένες να είναι για τους 

υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  όπως επίσης και για πρόσωπα 

που προέρχονται από χώρες που δεν έχουν ρυθμίσεις περί απώλειας 

ιθαγένειας, είτε αρνούνται να διεκπεραιώσουν τυχόν σχετικά αιτήματα που 

υποβάλλονται (άρθρο 12 του γερμανικού Νόμου για την Ιθαγένεια). (ΤΟ 

ΒΗΜΑ, 2012) 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Γερμανία για σχεδόν αιώνα, είχε διαμορφώσει 

παράδοση άκαμπτου δικαίου αίματος, κάτι που θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε με 

το ελληνικό δίκαιο περί ιθαγένειας. Έτσι, όπως μπορούμε να καταλάβουμε ήταν πάρα 

πολύ δύσκολη και σχεδόν αδύνατη η απόκτηση της Γερμανικής ιθαγένειας, κάτι που 

λειτουργούσε αρνητικά για τους μετανάστες, καθώς δεν μπορούσαν να λάβουν τη 

γερμανική ιθαγένεια. Ωστόσο, αυτό άλλαξε με την μεταρρύθμιση που έγινε το 1999. 
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Δανία 
 

Στην Δανία η απόκτηση ιθαγένειας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια 

δύσκολη διαδικασία και αρκετά πολύπλοκη καθώς , Δανός πολίτης μπορεί να γίνει 

κάποιος εάν πληρεί κάποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Να έχει ένα γονέα που να είναι Δανός πολίτης με τη γέννησή του, όπου 

πρόκειται ουσιαστικά για την εφαρμογή της νομικής του δικαίου του 

αίματος ή αλλιώς της εθνοφυλετικής καταγωγής.  

 Να έχει υιοθετηθεί έως την ηλικία των δώδεκα ετών από Δανό πολίτη.  

 Η μητέρα του να παντρευτεί Δανό πολίτη, πριν αυτός κλείσει τα 18.  

 Μπορεί κάποιος με δήλωση, εφόσον προέρχεται από τις νορδικές χώρες 

(Φιλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία), να αποκτήσει την ιθαγένεια της 

Δανίας. Ουσιαστικά, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια απλουστευμένη 

διαδικασία πολιτογράφησης υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  

 Τέλος, άλλος ένας τρόπος απόκτησης της ιθαγένειας είναι η 

πολιτογράφηση.  

Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να πολιτογραφεί, θα πρέπει να διεκπεραιώσει 

μια σειρά από ενέργειες που είναι οι ακόλουθες: 

 Κάποιο είδος επίσημης δήλωσης πίστης στη Δανία.  

 Θα πρέπει να αναφέρει όλες τις παραβάσεις που έχει διαπράξει και για τις 

οποίες έχει κατηγορηθεί, ακόμα και για ένα ασήμαντοι πρόστιμο που 

αφορούσε υπερβολική ταχύτητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι  ο 

μετανάστης απέκρυπτε κάποια στοιχεία κατά τη διάρκεια της δήλωσης 

του, τότε μπορεί να γίνει μέχρι και ανάκληση της ιθαγένειας.  

 Θα πρέπει να αποποιηθεί την προηγούμενη ιθαγένεια που έχει.  

 Θα πρέπει να είναι εννιά συνεχόμενα έτη κάτοικος της Δανίας. 

 Να μην έχει καταδικαστεί σε κάποιο είδους φυλάκισης καθώς και να μην 

εκκρεμούν κατηγορίες εναντίον του. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

υπάρχουν και αδικήματα για τα οποία προστίθεται χρόνος που θα πρέπει 

να περιμένει κάποιος προκειμένου να μπορεί να πολιτογραφηθεί.  

 Να μην έχει οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος. 
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 Θα πρέπει να είναι σε θέση να συντηρεί τον εαυτό του και να μην έχει 

δεχτεί κάποιου είδους κρατικής-κοινωνικής βοήθειας ή επιδόματος για 

χρονικό διάστημα, το οποίο θα καλύπτει τουλάχιστον τα τεσσεράμισι από 

τα πέντε τελευταία έτη.  

 Θα πρέπει να γνωρίζει τη δανέζικη γλώσσα και αυτό θα πιστοποιείται είτε 

με ειδικό τεστ, είτε έχοντας περάσεις τις εξετάσεις μετά την τρίτη τάξη 

του Γυμνασίου.  

 Τέλος, μια αρκετά δύσκολη διαδικασία όπου θα πρέπει να διεκπεραιώσει 

με επιτυχία ο υποψήφιος είναι το τετ του πολίτη, το οποίο εξετάζει τις 

γνώσεις που έχει ο υποψήφιος προς απόδοση  ιθαγένειας, αναφορικά με 

την κοινωνία, την κουλτούρα καθώς και την ιστορία της Δανία. 

(ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, 2012) 

 

Ιρλανδία 
 

Αποκτά αυτοδικαίως την ιρλανδική ιθαγένεια πρόσωπο που έχει γεννηθεί στην 

Ιρλανδία από αλλοδαπούς γονείς εφόσον ο ένας τουλάχιστον εκ των δύο γονέων του 

είναι κάτοικος Ιρλανδίας τα 3 από τα τελευταία 4 πριν τη γέννησή του έτη (άρθρο 6Α 

του Ιρλανδικού Νόµου για την Ιθαγένεια). (ΤΟ ΒΗΜΑ, 2012) 

 

Ισπανία 

 

• Αποκτά αυτοδικαίως την ισπανική ιθαγένεια πρόσωπο που έχει γεννηθεί στην 

Ισπανία από αλλοδαπούς γονείς εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον έχει επίσης 

γεννηθεί στην Ισπανία (άρθρο 17 παρ.1 περ.β΄ του Αστικού Κώδικα). 

• Η πολιτογράφηση αλλοδαπού σε πολλές περιπτώσεις δεν απόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια των αρχών. Αντιθέτως, η πλήρωση των οριζόμενων από το νόµο 

προϋποθέσεων οδηγεί στη χορήγηση της Ισπανικής Ιθαγένειας µετά από σχετική 

αίτηση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 21 του Αστικού Κώδικα). 

• Όσον αφορά ειδικότερα πρόσωπα που έχουν γεννηθεί στην Ισπανία 

προβλέπεται ότι εφόσον αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ισπανία είναι αρκετή η 
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προηγούμενη διαµονή του στη χώρα για µόλις ένα χρόνο πριν την υποβολή της 

αίτησης πολιτογράφησής του (άρθρο 22 παρ.2 περ. α΄ του Αστικού Κώδικα). Η 

αίτηση δε αυτή µπορεί να υποβληθεί για λογαριασµό του ανηλίκου από τους γονείς 

του (άρθρο 21 παρ.3 περ. γ΄ του Αστικού Κώδικα), ενώ προϋπόθεση είναι και η 

νοµιµότητα της διαµονής των ενδιαφερόμενων (άρθρο 22 παρ.3 του Αστικού 

Κώδικα). Στις περιπτώσεις των τέκνων αλλοδαπών που αποκτούν την ισπανική 

ιθαγένεια πριν την ηλικία των 14 ετών δεν απαιτείται ούτε προηγούμενος όρκος ούτε 

και αποποίηση τυχόν προηγούμενης ιθαγένειας (άρθρο 23 περ. α΄ και β΄). 

 Το ισπανικό δίκαιο ιθαγένειας ιστορικά ακολουθεί τον κανόνα της µονής 

ιθαγένειας. Ο κανόνας αυτός γνωρίζει εξαιρέσεις στην περίπτωση της «τρίτης» και 

της «δεύτερης γενιάς» αλλοδαπών, καθώς και στις περιπτώσεις αλλοδαπών που 

προέρχονται από χώρες της λατινικής Αµερικής και άλλες χώρες µε τις οποίες η 

Ισπανία διατηρεί ιστορικούς πολιτισµικούς δεσµούς όπως οι Φιλιππίνες και η 

Πορτογαλία (άρθρα 23 και 24 παρ.1 του Αστικού Κώδικα). (ΤΟ ΒΗΜΑ, 2012) 

 

Ιταλία 
 

Αποκτά µε δήλωση την ιταλική ιθαγένεια αλλοδαπός που έχει γεννηθεί στην 

Ιταλία και διαµένει νόµιµα σε αυτήν έως την ενηλικίωσή του και έχει 

παρακολουθήσει την ιταλική υποχρεωτική εκπαίδευση. Η δήλωση πρέπει να γίνει 

εντός έτους από την ενηλικίωση (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 91/1992 όπως τροποποιήθηκε 

το 2009). (ΤΟ ΒΗΜΑ, 2012) 

 

Λουξεμβούργο 
 

Αποκτά αυτοδικαίως την ιθαγένεια του Λουξεμβούργου πρόσωπο που γεννιέται 

στη χώρα από αλλοδαπό γονέα που επίσης έχει γεννηθεί στο Λουξεμβούργο (άρθρο 1 

παρ.5 του Νόµου για την Ιθαγένεια του Λουξεμβούργου). (ΤΟ ΒΗΜΑ, 2012) 

 

Ολλανδία 
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 Αποκτά αυτοδικαίως την ολλανδική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννιέται στη χώρα 

από αλλοδαπό γονέα που επίσης έχει γεννηθεί στην Ολλανδία (άρθρο 3 παρ. του 

Νόµου για την Ολλανδική Ιθαγένεια). • Αποκτά την ολλανδική ιθαγένεια µε δήλωση 

κατά την ενηλικίωσή του αλλοδαπός που γεννήθηκε στην Ολλανδία και έχει έκτοτε 

την κύρια κατοικία του στη χώρα (άρθρο 6 παρ.1 α΄ του Νόµου για την Ολλανδική 

Ιθαγένεια).Αποκτά την ολλανδική ιθαγένεια µε δήλωση κατά την ενηλικίωση 

αλλοδαπός που, μολονότι δεν γεννήθηκε στην Ολλανδία, έχει σε αυτή την κύρια 

κατοικία του από την ηλικία των 4 ετών (άρθρο 6 παρ.1 ε΄ Νόµου για την Ολλανδική 

Ιθαγένεια). (ΤΟ ΒΗΜΑ, 2012) 

 

Πορτογαλία 
 

 Αποκτά αυτοδικαίως την πορτογαλική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννιέται στην 

Πορτογαλία από αλλοδαπούς γονείς εφόσον ο ένας τουλάχιστον εξ΄ αυτών επίσης 

έχει γεννηθεί και διαµένει στην Πορτογαλία κατά τη γέννηση του τέκνου του, 

ανεξάρτητα από τον τίτλο διαµονής του (άρθρο 1 παρ.1 περ. δ΄ του Νόµου για την 

Πορτογαλική Ιθαγένεια). 

Αποκτά µε δήλωση την πορτογαλική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννιέται στην 

Πορτογαλία από αλλοδαπούς γονείς εκ των οποίων ο ένας αρκεί να διαµένει για 5 

χρόνια νόµιµα στη χώρα κατά τη στιγµή της γέννησης του τέκνου του (άρθρο 1 παρ.1 

περ. ε΄ του Νόµου για την Πορτογαλική Ιθαγένεια). 

Αποκτά την πορτογαλική ιθαγένεια µε διαδικασία πολιτογράφησης χωρίς 

διακριτική ευχέρεια των αρµόδιων αρχών ανήλικος αλλοδαπός που έχει γεννηθεί 

στην Πορτογαλία εφόσον γνωρίζει επαρκώς την πορτογαλική γλώσσα, δεν υφίσταται 

ποινική καταδίκη και είτε ένας από τους γονείς του διαµένει κατά τη στιγµή της 

αίτησης νόµιµα για πέντε τουλάχιστον χρόνια στην Πορτογαλία είτε ο ανήλικος έχει 

ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηµοτικό σχολείο) 

στην Πορτογαλία (άρθρο 6 παρ.1 και παρ.2 του Νόµου για την Πορτογαλική 

Ιθαγένεια, αντιθέτως διακριτική ευχέρεια των αρµόδιων αρχών στην πολιτογράφηση 

σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 6 παρ.5 του ίδιου Νόµου). (ΤΟ ΒΗΜΑ, 2012) 
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Σουηδία 
 

Προκειμένου να γίνει κάποιος Σουηδός πολίτης, υπάρχουν ορισμένες 

προϋποθέσεις που είναι: 

1. να μπορεί να αποδείξει την ταυτότητά του. Αυτό γίνεται μέσω της επίδειξης 

διαβατηρίου ή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (τα αυθεντικά έγγραφα) ή μέσω 

στενού συγγενή (π.χ. γονέας) που είναι σουηδός πολίτης και μπορεί να την 

πιστοποιήσει. 

2. να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Αν κάποιος έχει και παιδιά 

που δεν έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη, μπορούν να συμπεριληφθούν στην αίτηση για 

να λάβουν και αυτά την ιθαγένεια. 

3. να έχει κάρτα μόνιμης παραμονής ή δικαίωμα μόνιμης παραμονής. 

4. να έχει ζήσει στη Σουηδία για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για τους 

αλλοδαπούς το χρονικό αυτό διάστημα είναι πέντε συνεχή χρόνια. Αν κάποιος είναι 

άπατρις, το χρονικό αυτό διάστημα είναι τέσσερα συνεχή χρόνια. Το ίδιο χρονικό 

διάστημα ισχύει και για τους πρόσφυγες. Ο χρόνος αρχίζει να μετράει από την 

ημερομηνία άφιξης στη χώρα. Αν κάποιος είναι παντρεμένος, συζεί ή έχει συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης με σουηδό πολίτη τα τελευταία δύο χρόνια, τότε μπορεί να 

υποβάλει αίτηση για χορήγηση ιθαγένειας αφού συμπληρώσει τρία χρόνια διαμονής 

στη Σουηδία. Από την προϋπόθεση της διαμονής στη Σουηδία εξαιρούνται ορισμένες 

κατηγορίες, όπως οι πρώην σουηδοί πολίτες. 

  5. . να έχει καλή συμπεριφορά όσο ζει στη Σουηδία. Δηλαδή ο αιτών δεν πρέπει να 

έχει χρέη, ενώ πρέπει να έχει και καθαρό ποινικό μητρώο. Ανάλογα μάλιστα με το 

πιθανό έγκλημα που μπορεί να έχει κάποιος διαπράξει, μπορεί να υπάρξουν σοβαρές 

καθυστερήσεις. Αν, π.χ., κάποιος έχει δεχθεί πρόστιμο που ισούται με 100 φορές το 

ημερομίσθιό του, η περίοδος καθυστέρησης για την απόκτηση της σουηδικής 

ιθαγένειας μπορεί να φθάσει και τα τρία χρόνια. 

Επίσης, αν κάποιος είναι άπατρις μπορεί να λάβει τη σουηδική ιθαγένεια αν έχει 

γεννηθεί στη χώρα και είναι μικρότερος των πέντε ετών, αν είναι μικρότερος των 18 
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ετών και υπό κηδεμονία σουηδού πολίτη και αν είναι μεταξύ 18-19 ετών και κατοικεί 

στη Σουηδία από τα 15 του. (Αθανασόπουλος, 2010) 

 

Φιλανδία 

 

Αποκτά αυτοδικαίως τη φινλανδική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννιέται στη 

Φινλανδία από γονείς αναγνωρισμένους πρόσφυγες ή υπό καθεστώς προστασίας στη 

χώρα  

 Αποκτά µε δήλωση τη φινλανδική ιθαγένεια αλλοδαπός ηλικίας από 18 έως 23 

ετών. Εάν το πρόσωπο δεν έχει γεννηθεί στη Φινλανδία απαιτείται προηγούμενη 

δεκαετής διαµονή του στη Χώρα. Εάν έχει γεννηθεί στη Φινλανδία ο χρόνος αυτός 

μειώνεται σε περίοδο έξι ετών. Προϋπόθεση να µην έχει υπάρξει καταδίκη σε ποινή 

φυλάκισης (άρθρο 28 του Νόµου για την Ιθαγένεια). (άρθρο 9 παρ.3 του Νόµου για 

την Ιθαγένεια). (ΤΟ ΒΗΜΑ, 2012) 

 

Ελβετία  
 

Η ελβετική νομοθεσία για την απόδοση της ιθαγένειας είναι από τις πλέον 

συντεταγμένες και προσεγμένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χαρακτηρίζεται δε από σαφές 

αυστηρό και οριοθετημένο νομικό πλαίσιο, διαφυλάσσοντας την ευημερία και τον 

τρόπο ζωής του ελβετικού κράτους. Η Ελβετία ως κράτος διαθέτει ομοσπονδιακό 

πολιτειακό σύστημα και η απόδοση της ιδιότητας του Ελβετού πολίτη αφορά σε 

επίπεδο συγκεκριμένης κοινότητας και καντονιού. 

• Κατ’ αρχήν σε ομοσπονδιακό επίπεδο πολίτης καθίσταται κάποιος Ελβετός εάν 

ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Έχει έναν γονέα Ελβετό πολίτη με τη γέννηση του (Πρόκειται για εφαρμογή 

της νομικής έννοιας του δικαίου του αίματος ήτοι της εθνοφυλετικής καταγωγής (jus 

sanguinis). 
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2. Εάν έχει υιοθετηθεί έως την ηλικία των 18 ετών, έως ότου ενηλικιωθεί, 

δηλαδή, από Ελβετό πολίτη. 

Η απόδοση της ελβετικής ιθαγένειας δεν συμβαίνει επ’ ουδενί κατά τρόπο 

αυτόματο, ήτοι απλώς με την γέννηση κάποιου εντός του ελβετικού κράτους. 

• Όσον αφορά στη διαδικασία της πολιτογράφησης, της ένταξης, δηλαδή, 

αλλοδαπών στην ελβετική κοινωνία, η ελβετική νομοθεσία προβλέπει ότι σε 

ομοσπονδιακό επίπεδο ένας μετανάστης αποκτά το δικαίωμα πολιτογράφησης 

(Einburgerung), σε περίπτωση που ισχύουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις. Ο 

ενδιαφερόμενος να πολιτογραφηθεί αλλοδαπός θα πρέπει: 

α. Να είναι επί δώδεκα (12) συνεχόμενα έτη μόνιμος και νόμιμος κάτοικος της 

Ελβετίας. 

β. Να έχει αφομοιωθεί από πολιτιστικής άποψης, ήτοι θα πρέπει να γνωρίζει τα 

ελβετικά έθιμα και τις ελβετικές πολιτιστικές παραδόσεις. 

γ. Να τηρεί το νομοθετικό πλαίσιο του ελβετικού κράτους. Να μην έχει 

καταδικαστεί σε κάποιο είδος φυλάκισης και να μην εκκρεμούν κατηγορίες εναντίον 

του. 

δ. Να μη θέτει σε κίνδυνο την εσωτερική ή εξωτερική ασφάλεια του ελβετικού 

κράτους. Η διάταξη αυτή αφορά κυρίως στους μουσουλμάνους μετανάστες 

ισλαμιστικών πεποιθήσεων. 

Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης επί αίτησης πολιτογράφησης, δεν 

υφίσταται δικαίωμα άσκησης έφεσης κατά της ως ανωτέρω απορριπτικής απόφασης. 

Οι ανωτέρω (α-δ) προϋποθέσεις ισχύουν για την κατ’ αρχήν αποδοχή της αίτησης 

πολιτογράφησης του αλλοδαπού σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Κατόπιν ο 

ενδιαφερόμενος αλλοδαπός λαμβάνει την άδεια να αιτηθεί πολιτογράφησης στο 

επίπεδο του καντονιού και της κοινότητας. Τα επιμέρους καντόνια του ελβετικού 

κράτους διαθέτουν ιδιαίτερη νομοθεσία για την διαδικασία πολιτογράφησης. Οι 

προϋποθέσεις ποικίλουν και το χρονικό διάστημα μόνιμης και νόμιμης διαβίωσης σε 

κάποιο καντόνι ποικίλλει από τα δύο (2) έως και τα δώδεκα (12) έτη. Το αυτό ισχύει 

και για τις κοινότητες του ελβετικού κράτους. (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, 2012) 
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Συνοψίζοντας, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το νομικό πλαίσιο διαφέρει από 

χώρα σε χώρα για την απόκτηση ιθαγένειας, έχοντας διαφορετικές απαιτήσεις και 

προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί  ο ενδιαφερόμενος για την απόκτησης 

ιθαγένειας. Ουσιαστικά,  μόνη χώρα από αυτές που αναφέρθηκε, που αποτελούν και 

μέλη της Ε.Ε., πλην Ελβετίας, και μάλιστα παλιά μέλη, είναι η Αυστρία που δεν 

διαθέτει οποιαδήποτε ειδική διαδικασία που διευκολύνει την πρόσβαση στην 

ιθαγένεια για παιδιά των αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί  ή μεγαλώσει σε αυτήν.  

Από την άλλη, στις χώρες μέλη της Ε.Ε. που έγιναν πρόσφατα μέλη, δεν φαίνεται 

να υπάρχουν αντίστοιχες ρυθμίσεις, διαδικασίες κτήσης ιθαγένειας από παιδιά που 

γεννιούνται στις επικράτειες των χωρών από γονείς ανιθαγενείς ή άγνωστης 

ιθαγένειας (βλ. λ.χ. άρθρο 10 λιθουανικού νόµου, άρθρο 5 ουγγρικού νόµου, άρθρο 5 

πολωνικού νόµου, άρθρο 3 τσεχικού νόµου) που αποτελούν κοινό τόπο σε όλες 

σχεδόν τις χώρες της Ε.Ε.. Οι «νέες χώρες» της Ε.Ε., όπως και η Ελλάδα έως την 

υιοθέτηση του ν. 3838/2010, περιορίζονται εν προκειµένω στη χορήγηση της 

ιθαγένειας µε διαδικασίες πολιτογράφησης και ευρύτατη διακριτική ευχέρεια των 

αρµόδιων αρχών. (ΤΟ ΒΗΜΑ, 2012)  

Τέλος, βλέπουμε ότι έχουν γίνει κάποια βήματα για την ένταξη και ενσωμάτωση 

παιδιών μεταναστών, προκειμένου να έχουν μια ομαλή και ισότιμη διαβίωση, ωστόσο 

μπορούν να υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω διευκόλυνσης και γιατί όχι μια  σύγκλιση 

των απόψεων αυτών και πολιτικών μεταξύ των διαφορετικών χωρών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Πολιτογράφηση και νομοθεσία στην 
Ελλάδα  

 

5.1 Πολιτογράφηση στην Ελλάδα 
 

Τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης 
 

1.Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει: 

α. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης. 

β. Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που τέλεσε εκ δόλου, κατά 

την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή 

στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή τουλάχιστον έξι μηνών και 

ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα 

προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση 

και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και τη 

διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, 

εγκλήματα περί το νόμισμα, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική 

πορνεία και την παιδική πορνογραφία (ν. 3625/2007, ΦΕΚ 290 Α) εγκλήματα 

συγκρότησης ή ένταξης ως μέλους σε εγκληματική οργάνωση κατά την έννοια του 

άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα και εγκλήματα του άρθρου 187 Α του Ποινικού 

Κώδικα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, ληστείας, 

απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, 

πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής 

δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την 

προώθηση μεταναστών που στερούνται τίτλου παραμονής στο εσωτερικό της Χώρας 

ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησης τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε 

αυτούς για απόκρυψη. 

γ. Να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης 

παραμονής του στη Χώρα. 
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δ. Να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για επτά συνεχή έτη πριν από την υποβολή 

της αίτησης πολιτογράφησης. Στο χρόνο νόμιμης παραμονής δεν προσμετράτε ο 

χρόνος που διάνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα ως διπλωματικός ή διοικητικός 

υπάλληλος ξένης Χώρας. Για τους κατόχους ιθαγένειας κράτους – μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους συζύγους Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο, όσους έχουν τη 

γονική μέριμνα τέκνου Ελληνικής Ιθαγένειας, εφόσον αυτή δεν αποκτήθηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 1Α παρ. 2, τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες και 

ανιθαγενείς αρκεί η προηγούμενη νόμιμη διαμονή αυτών στην Ελλάδα επί μια 

τουλάχιστον συνεχή τριετία. Για τους συζύγους Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων 

προσμετράτε για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου και ο χρόνος παραμονής 

τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους, εφόσον έχουν 

συμπληρώσει, οποτεδήποτε, ένα έτος διαμονής στην Ελλάδα. Για τους ομογενείς και 

για όσους έχουν γεννηθεί και κατοικούν συνεχώς στην Ελλάδα δεν απαιτείται η 

χρονική προϋπόθεση της επταετούς διαμονής. 

ε. Να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους νόμιμης διαμονής: 

αα) άδεια επί μακρόν διαμένοντος, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 

150/2006 (ΦΕΚ 160 Α), 

“αβ) βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών – 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών ΕΖΕΣ, με βάση τις διατάξεις του π.δ. 

106/2007 (ΦΕΚ 135 Α΄). 

αγ) δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε μέλη οικογένειας Έλληνα 

πολίτη ή πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε γονείς ανηλίκου 

ημεδαπού, κατ` εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 61, 63 και 94 του ν. 

3386/2005, 

αδ) δελτίο αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής 

προστασίας ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου, συμπεριλαμβανομένων 

και αυτών που έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος 

π.δ/τος 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α), καθώς και των προεδρικών διαταγμάτων 90/2008 (ΦΕΚ 
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138 Α), 96/2008 (ΦΕΚ 152 Α), 167/2008 (ΦΕΚ 223 Α) και 81/2009 (ΦΕΚ 99 Α), 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

αε) ταξιδιωτικά έγγραφα ή ειδικό δελτίο που έχουν χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί του 

καθεστώτος των ανιθαγενων, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 139/1975 (ΦΕΚ 176 Α), 

αστ) δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής ομογενούς κάθε τύπου, εκτός από Ειδικό 

Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. 

2. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μπορεί να 

τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή καταργούνται τίτλοι οριστικής διαμονής που 

αναφέρονται στο υπό στοιχείο ε` της προηγούμενης παραγράφου και να προστίθενται 

νέοι τίτλοι νόμιμης διαμονής.» (Οδηγός του Πολίτη, 2017) 

 

Χρονικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης 
 

Ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός, πρέπει να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα (κατοχή 

από μέρους τίτλου νόμιμης διαμονής) για επτά συνεχή έτη πριν από την υποβολή της 

αίτησης πολιτογράφησης. 

Για τον αλλοδαπό που είναι κάτοχος ιθαγένειας κράτους – μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον σύζυγο Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο, τον έχοντα τη 

γονική μέριμνα τέκνου Ελληνικής Ιθαγένειας, εφόσον αυτή δεν αποκτήθηκε με 

δήλωση και αίτηση λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, τον αναγνωρισμένο 

πολιτικό πρόσφυγα και τον ανιθαγενή αρκεί η προηγούμενη νόμιμη διαμονή αυτών 

στην Ελλάδα επί μια τουλάχιστον συνεχή τριετία πριν από την υποβολή της αίτησης 

πολιτογράφησης. 

Σημειώνεται ότι για τον/την σύζυγο Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο η νόμιμη 

τριετής διαμονή προσμετράται από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου, από τον 

οποίο γάμο έχει αποκτηθεί τέκνο. 
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Επισημαίνεται ότι α) Έλληνας πολίτης είναι και αυτός που δεν έχει την Ελληνική 

ιθαγένεια από γεννήσεως, αλλά την απέκτησε σε μεταγενέστερο χρόνο με οιοδήποτε 

τρόπο (π.χ. πολιτογράφηση, απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας κ.α.). Στην 

περίπτωση δε που η ελληνική ιθαγένεια αποκτήθηκε από τον Έλληνα σύζυγο σε 

ημερομηνία που χρονικά τοποθετείται μετά την τέλεση του γάμου, η νόμιμη τριετής 

διαμονή προσμετράτε από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η εν λόγω κτήση και β) 

τέκνο θεωρείται και το από κοινού υιοθετημένο τέκνο, καθώς και το υιοθετημένο από 

τον Έλληνα σύζυγο τέκνο του αλλοδαπού από προηγούμενο γάμο του, καθώς και 

αυτό που έχει αναγνωρισθεί. Η χρονική προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους 

ομογενείς και για όσους έχουν γεννηθεί και κατοικούν συνεχώς στην Ελλάδα. 

(Οδηγός του Πολίτη, 2017) 

 

Δικαιολογητικά πολιτογράφησης 
 

1. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας, υποβάλλει δήλωση 

στο δήμο της μόνιμης διαμονής του και αίτηση πολιτογράφησης στις υπηρεσίες της 

Περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο δήμος. 

2. Η δήλωση πολιτογράφησης γίνεται ενώπιον του δημάρχου με την παρουσία 

δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων. Η δήλωση καταχωρείται σε ειδικό πρωτόκολλο 

και αντίγραφο της χορηγείται στον δηλώσαντα μαζί με έντυπο αίτησης όπου 

αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας με 

πολιτογράφηση. 

3. Η αίτηση πολιτογράφησης απευθύνεται προς τον Υπουργό Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συνοδεύεται από: 

α. Αντίγραφο της δήλωσης πολιτογράφησης. 

β. Αντίγραφο διαβατηρίου, ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού 

ταυτοπροσωπίας. 

γ. Έναν από τους αναφερόμενους, υπό στοιχείο ε` του άρθρου 5 του παρόντος, 

τίτλους νόμιμης διαμονής σε ισχύ. 
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δ. Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται 

από τη νομοθεσία της Χώρας πρώτης ιθαγένειας. Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος 

διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς 

επικουρικής προστασίας ή είναι Ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομίσει 

πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η πράξη αναγνώρισης του ως πολιτικού πρόσφυγα, 

υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή το οικείο δελτίο ανιθαγενούς, 

αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη 

γέννησης. Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο, κατά την 

έννοια της παραγράφου 1 εδάφιο γ` του άρθρου 84 του ν. 3386/2005, αρκεί η άδεια 

διαμονής που χορηγείται στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με την προαναφερόμενη 

διάταξη. 

ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του 

τελευταίου οικονομικού έτους, 

στ. Αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). 

ζ. Παράβολο επτακοσίων (700) ευρώ. Για την επανυποβολή αίτησης 

πολιτογράφησης το οφειλόμενο παράβολο περιορίζεται στα διακόσια (200) ευρώ. 

Ομογενείς, κάτοχοι ιθαγένειας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 

αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες και ανιθαγενείς οφείλουν με κάθε αίτηση τους 

να καταβάλλουν παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.» (Οδηγός του Πολίτη, 2017) 

Ομογενείς αλλοδαποί, κάτοχοι Ε.Δ.Τ.Ο. 

Η αίτηση πολιτογράφησης υποβάλλεται στην Περιφέρεια Αττικής μαζί με τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας 

2. Ακριβές αντίγραφο ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς σε ισχύ (Ε.Δ.Τ.Ο.). 

3. Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται 

από τη νομοθεσία της Χώρας πρώτης ιθαγένειας, επίσημα επικυρωμένο και 

μεταφρασμένο. 

Διευκρινίζεται ότι: 
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Εφόσον πρόκειται για ομογενή από Αλβανία το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι 

επικυρωμένο από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή στην Αλβανία ως προς το 

γνήσιο της υπογραφής του οργάνου που το εξέδωσε και μεταφρασμένο από τη 

Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή από (Έλληνα) 

δικηγόρο. Στην περίπτωση που η μετάφραση του πιστοποιητικού γέννησης γίνει από 

(Έλληνα) δικηγόρο, θα πρέπει να υπάρχει στη μετάφραση βεβαίωση (υπό μορφή 

σφραγίδας ή συνοδευτικής σελίδας) του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ότι ο 

μεταφράσας δικηγόρος έχει καταθέσει αποδεικτικά γλωσσομάθειας της Αλβανικής 

γλώσσας. 

4. Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ 

*Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) (Οδηγός του Πολίτη, 2017) 

Διαδικασία πολιτογράφησης 

1. Η αρμόδια για θέματα ιθαγένειας υπηρεσία της Περιφέρειας ελέγχει την 

πληρότητα του φακέλου και τη συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων. Αν αυτές δεν 

συντρέχουν, ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας απορρίπτει την αίτηση. 

2. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας 

αναζητεί αυτεπαγγέλτως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση και 

πιστοποιητικό μη απέλασης και απευθύνει, μέσω της αστυνομικής αρχής του τόπου 

διαμονής του αιτούντος, ερώτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος 

λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας για την απόρριψη του αιτήματος. Οι υπηρεσίες 

ασφαλείας υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών, 

μπορούν όμως, σε κάθε περίπτωση, να διαβιβάσουν τη γνώμη τους απευθείας προς 

τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Η παράλειψη των υπηρεσιών ασφαλείας να 

αποστείλουν εγκαίρως γνώμη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης του Υπουργού. 

4. Η κλήση του αλλοδαπού αιτούντος σε συνέντευξη γίνεται με απόδειξη. Μη 

εμφάνιση του δικαιολογείται μόνο για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας. Σε 

περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης, η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται 

από τον Υπουργό. 
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5. Η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει ειδική δοκιμασία (τεστ), σύμφωνα με τους 

ειδικότερους όρους της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 5Α (Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης). 

6. Η Επιτροπή Πολιτογράφησης συντάσσει αναλυτικό πρακτικό στο οποίο 

αναφέρονται τα ερωτήματα που υπέβαλε και οι σχετικές απαντήσεις των προσώπων 

που παρουσιάσθηκαν ενώπιον της για συνέντευξη. Στη συνέχεια, εισήγηση της 

Επιτροπής Πολιτογράφησης, συνοδευόμενη από το πρακτικό και τον πλήρη φάκελο 

της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κοινοποιείται στον αιτούντα, ο οποίος έχει το 

δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της 

ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε 

ημερών. Δεν κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο αναλυτικές κρίσεις και πραγματικά 

περιστατικά και στοιχεία που αφορούν ζητήματα δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας που τυχόν 

περιέχονται στο σώμα της εισήγησης. 

7. Σε περίπτωση αμφιβολιών του ως προς την ορθότητα της περιεχόμενης στην 

εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης αξιολόγησης, ο Υπουργός Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να παραπέμπει την 

υπόθεση για διατύπωση γνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας που προβλέπεται στο 

άρθρο 28. 

8. Οι ομογενείς αλλοδαποί που είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής ομογενούς δεν 

καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της οικείας Επιτροπής Πολιτογράφησης, ο 

Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

αποφασίζει χωρίς προηγούμενη γνώμη αυτής, πλην των περιπτώσεων εκείνων για τις 

οποίες αυτός παραπέμπει το σχετικό φάκελο στην Επιτροπή για τη διενέργεια 

συνέντευξης και τη διατύπωση γνώμης. Την υπόθεση παραπέμπει ο Υπουργός ιδίως 

όταν ανακύπτουν αμφιβολίες αν το πρόσωπο που επιδιώκει να πολιτογραφηθεί υπό 

την ιδιότητα του ομογενούς πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης.» 

(Οδηγός του Πολίτη, 2017) 

 

Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης 
 



57 
 

1. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει, 

πέραν των προϋποθέσεων του προηγούμενου άρθρου: 

α. Να γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη. 

β. Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας. Για τη 

διακρίβωση της ομαλής ένταξης του αιτούντος στην Ελληνική κοινωνία 

συνεκτιμώνται ιδίως τα εξής στοιχεία: η εξοικείωση με την Ελληνική ιστορία και τον 

Ελληνικό πολιτισμό, η επαγγελματική και εν γένει οικονομική δραστηριότητα του, 

τυχόν δημόσιες ή κοινωφελείς δραστηριότητες του, ενδεχόμενη φοίτηση του σε 

ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς, η συμμετοχή του σε κοινωνικές οργανώσεις ή 

συλλογικούς φορείς μέλη των οποίων είναι Έλληνες πολίτες, τυχόν συγγενικός του 

δεσμός και εξ αγχιστείας με Έλληνα πολίτη, η εκ μέρους του σταθερή εκπλήρωση  

των φορολογικών του υποχρεώσεων, καθώς και των υποχρεώσεων του προς οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης, η κατά κυριότητα κτήση ακινήτου για κατοικία και η εν γένει 

περιουσιακή του κατάσταση. 

γ. Να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή 

της Χώρας, σεβόμενος τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες τη διέπουν. Για τη δυνατότητα 

συμμετοχής στην πολιτική ζωή συνεκτιμώνται ιδίως τα εξής στοιχεία: η επαρκής 

εξοικείωση με τους θεσμούς του πολιτεύματος της Ελληνικής Δημοκρατίας και την 

πολιτική ζωή της Χώρας και η βασική γνώση της Ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ιδίως 

της σύγχρονης. Ειδική βαρύτητα στην εκτίμηση περί υιοθέτησης της Ελληνικής 

πολιτικής ταυτότητας έχουν η συμμετοχή σε συλλογικούς φορείς, πολιτικές ενώσεις ή 

σωματεία όπου συμμετέχουν και Έλληνες πολίτες, καθώς και η προηγούμενη 

συμμετοχή στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. 

2. Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην προηγούμενη 

παράγραφο γνωμοδοτεί η Επιτροπή Πολιτογράφησης, η οποία συνιστάται με το 

άρθρο 12. 

3. Για τη διακρίβωση της συνδρομής επί μέρους ουσιαστικών προϋποθέσεων της 

παραγράφου 1 η κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Πολιτογράφησης στηρίζεται και σε 

ειδική δοκιμασία (τεστ) που η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει. Οι προδιαγραφές της 

ειδικής δοκιμασίας και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την οργάνωση και το περιεχόμενο 
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της ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων. 

(Οδηγός του Πολίτη, 2017) 

 

Πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό 
 

1. Η αίτηση πολιτογράφησης ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό 

υποβάλλεται στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας τους, ο οποίος τη διαβιβάζει 

στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με έκθεσή του, 

στην οποία περιλαμβάνονται απαραιτήτως στοιχεία που τεκμηριώνουν την ιδιότητα 

του αιτούντος ως ομογενούς. 

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται και τα εξής: 

α. Δήλωση πολιτογράφησης, η οποία γίνεται ενώπιον του Προξένου, παρουσία δύο 

Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων. 

β. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.  

γ. Πιστοποιητικό γέννησης ή, σε περίπτωση ανυπαρξίας τούτου, πιστοποιητικό 

βάπτισης και 

δ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, ύστερα από εξέταση των στοιχείων του φακέλου του ομογενούς και 

τη γνώμη του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για θέματα που αφορούν τη δημόσια τάξη 

και ασφάλεια, εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης την αποδοχή ή μη του αιτήματος για πολιτογράφηση. 

3. Οι διατάξεις των άρθρων 8 (Απόφαση πολιτογράφησης – Αιτιολόγηση) και 9 

(Ορκωμοσία) εφαρμόζονται και για την πολιτογράφηση του παρόντος άρθρου. 

(Οδηγός του Πολίτη, 2017) 
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Απόφαση πολιτογράφησης-Αιτιολόγηση   

1. Η πολιτογράφηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

2. Η απόφαση επί αίτησης πολιτογράφησης αιτιολογείται κατά τις διατάξεις του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 

3. Υποβολή νέας αίτησης για πολιτογράφηση επιτρέπεται μετά την παρέλευση 

έτους από την απόρριψη της προηγούμενης.» 

Ορκωμοσία 

1. Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται με την ορκωμοσία του αλλοδαπού, που 

πρέπει να γίνει μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης πολιτογράφησης 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται, αν ο 

όρκος δεν δοθεί μέσα στην ετήσια προθεσμία. 

2. Ο όρκος που δίδεται έχει ως εξής: «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην 

Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους και να εκπληρώνω 

ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου ως Έλληνας πολίτης». 

3. Ο όρκος δίδεται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Με απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να 

ορίζεται ότι ο όρκος δίδεται ενώπιον άλλου οργάνου. Για την ορκωμοσία 

συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. 

«4. Τον όρκο του παρόντος άρθρου δίδει και όποιος αποκτά την Ελληνική 

Ιθαγένεια με δήλωση μετά την ενηλικίωση του κατά το άρθρο 1Α του παρόντος 

Κώδικα, μέσα σε ένα έτος από τη δήλωση αυτή.» (Οδηγός του Πολίτη, 2017) 

 

5.2 Νομοθεσία στην Ελλάδα   
 

5.2.1 Νομοθεσία 2004 
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Σύμφωνα με το νόμο 3284 (ΦΕΚ Α΄ 217/10.11.2004) Περί κυρώσεως του Κώδικα 

της Ελληνικής Ιθαγένειας, η Ελληνική υπηκοότητα – ιθαγένεια αποκτάται : (Οδηγός 

του Πολίτη, 2017) 

Α. Με τη γέννηση. Παιδί αλλοδαπών που γεννήθηκε και ζεί στην Ελλάδα από 

γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 5 συνεχή 

χρόνια αποκτά την Ελληνική ιθαγένεια εφόσον οι γονείς του υποβάλλουν κοινή 

σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής του παιδιού τους στο δημοτολόγιο του Δήμου 

όπου κατοικούν. Αν το παιδί γεννήθηκε πριν και οι δύο γονείς να συμπληρώσουν 5 

χρόνια διαμονής , τότε η αίτηση εγγραφής γίνεται αφού περάσουν τα 5 χρόνια 

διαμονής και του δεύτερου γονέα. 

Β. Με φοίτηση σε Ελληνικό σχολείο. Παιδί αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει τη 

φοίτηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου και κατοικεί νόμιμα και μόνιμα 

στην Ελλάδα, αποκτά την Ελληνική ιθαγένεια εφόσον οι γονείς του υποβάλλουν 

κοινή σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής του παιδιού τους στο δημοτολόγιο του 

Δήμου όπου κατοικούν. 

Γ. Με αναγνώριση. Παιδί έως 18 ετών που έχει γεννηθεί εκτός γάμου και 

αναγνωρίζεται με τις νόμιμες διαδικασίες από Έλληνα γονέα, αποκτά την Ελληνική 

υπηκοότητα από την ημέρα της αναγνώρισής του. 

Δ. Με υιοθεσία από Έλληνα γονέα. 

Ε. Mε κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις. 

1. Ομογενείς αλλοδαποί εισαγόμενοι στις στρατιωτικές σχολές αξιωματικών ή 

υπαξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων ή κατατασσόμενοι στις ένοπλες δυνάμεις ως 

εθελοντές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική 

Ιθαγένεια από την εισαγωγή τους στις σχολές ή από την κατάταξή τους. 

2. Ομογενείς αλλοδαποί κατατασσόμενοι ως εθελοντές σε καιρό επιστράτευσης ή 

πολέμου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να αποκτήσουν την 

Ελληνική Ιθαγένεια με αίτησή τους στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας χωρίς 

άλλη διατύπωση. 
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3. Όσοι από τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο αποκτούν βαθμό 

αξιωματικού, μονίμου ή εφέδρου, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια. 

4. Ο στρατιωτικός όρκος που δίδεται από τους ομογενείς των παραγράφων 1, 2 

και 3 αναπληρώνει τον όρκο του Έλληνα πολίτη. 

5. Τα τέκνα των ομογενών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια σύμφωνα με τις 

προηγούμενες παραγράφους γίνονται Έλληνες από το ίδιο χρονικό σημείο, ύστερα 

από αίτηση του γονέα τους προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αν κατά το 

χρόνο υποβολής της εν λόγω αίτησης είναι ανήλικα και άγαμα. 

Τη δήλωση και αίτηση μπορεί να υποβάλει στην περίπτωση τέκνου μονογονεϊκής 

οικογένειας ή τέκνου δικαιούχου διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένου πρόσφυγα, 

προσώπου που έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή ανιθαγενούς), ο 

τυχόν εναπομείνας γονέας ή αυτός στον οποίο έχει ανατεθεί η γονική μέριμνα του 

ανηλίκου ή ασκεί αυτήν εν τοις πράγματι κατ` αποκλειστικότητα, εφόσον συντρέχουν 

στο πρόσωπο του οι λοιπές σχετικές προϋποθέσεις. Σε περιπτώσεις ασυνόδευτων 

ανηλίκων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας τη δήλωση 

και αίτηση υποβάλλει ο επίτροπος ή ο εκπρόσωπος του ανηλίκου που έχει ορισθεί 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 906/2008 (ΦΕΚ 152 Α). (Οδηγός του 

Πολίτη, 2017) 

Πριν τη διενέργεια της εγγραφής στο δημοτολόγιο ο δήμος αποστέλλει αμέσως 

αντίγραφα των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν για διασταύρωση με τα 

στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, που παρέχουν τη σχετική 

επιβεβαίωση. Με την επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων, ο δήμος, μέσα σε 

δεκαπέντε ημέρες, αποστέλλει την αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά στις 

αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας. Ο Γενικός Γραμματέας της 

Περιφέρειας, μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή του φακέλου, με πράξη του, η 

οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντέλλεται τον οικείο δήμο να 

εγγράψει το τέκνο των δηλούντων στο δημοτολόγιο του. Η εγγραφή στο δημοτολόγιο 

διενεργείται μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή της δήλωσης και αίτησης. 

Εφόσον η δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, δεν υποβλήθηκε από 

κοινού από τους γονείς μέχρι την ενηλικίωση του, το τέκνο αποκτά την Ελληνική 
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Ιθαγένεια με δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, που το ίδιο δικαιούται 

να υποβάλει στον δήμο όπου κατοικεί νόμιμα και μόνιμα δυνάμει σχετικού νόμιμου 

τίτλου σε ισχύ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ετών από την συμπλήρωση 

του 18ου έτους της ηλικίας του. Η αίτηση απορρίπτεται αν συντρέχει ποινικό 

κώλυμα, ή λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας. Η διερεύνηση της συνδρομής των 

αρνητικών προϋποθέσεων διενεργείται εντός προθεσμίας έξι μηνών. Η σχετική 

διαδικασία και προθεσμίες αναστέλλονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 

του άρθρου 31. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας εκδίδεται εντός 

έτους από την υποβολή της δήλωσης και αίτησης. Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται 

στην περίπτωση αυτή από την υποβολή της δήλωσης και αίτησης. 

Δεν συνιστούν κατά την έννοια του παρόντος νόμου τίτλο νόμιμης διαμονής 

δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την 

προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματος του από την 

αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση εκκρεμούς διοικητικής 

διαδικασίας που τους αφορά. Την κατοχή οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ 

κατά την υποβολή της δήλωσης και αίτησης εγγραφής εκ μέρους των γονέων ή του 

ίδιου του τέκνου, μετά την ενηλικίωση του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου, ελέγχει η αρμόδια αρχή. 

Για την υποβολή των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο δηλώσεων και αιτήσεων 

εγγραφής σε δημοτολόγιο καταβάλλεται ποσό ύψους εκατό (100) ευρώ, που 

εισπράττεται από τον οικείο δήμο και διατίθεται αποκλειστικά για τη λειτουργία των 

υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων και αιτήσεων και 

τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών. Από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου 

εκδίδεται το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία αποδεικτικό είσπραξης, το 

οποίο ο ενδιαφερόμενος καταθέτει ως δικαιολογητικό που συνοδεύει την αίτηση και 

δήλωση του. (Οδηγός του Πολίτη, 2017) 

 

5.2.2 Νομοθεσία 2015 
 

Αντικατάσταση του άρθρου 1Α του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (Υπουργείο 

Εσωτερικών, 2015) 
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Το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής: 

Με δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα 

1. Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της 

ελληνικής ιθαγένειας υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

α) Της εγγραφής του στην Α΄ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και της συνέχισης παρακολούθησης ελληνικού σχολείου κατά το χρόνο 

υποβολής της δήλωσης - αίτησης της παραγράφου. 

β) Της προηγούμενης συνεχούς νόμιμης διαμονής του ενός εκ των γονέων του επί 

πέντε τουλάχιστον έτη πριν από τη γέννησή του. 

Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της ως άνω πενταετούς διαμονής, το 

δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση 

δεκαετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής του γονέα. 

γ) Της νόμιμης διαμονής των γονέων του και της κατοχής από έναν τουλάχιστον 

εξ αυτών ενός εκ των κατωτέρω τίτλων διαμονής κατά το χρόνο υποβολής της 

δήλωσης - αίτησης της παραγράφου 4: 

«γα) άδειας επί μακρόν διαμένοντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.δ. 

150/2006 (Α΄ 160) ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 40 του Ν. 3731/2008 (Α΄ 26) ή άδεια διαμονής που 

προβλέπεται στο άρθρο 89 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύει, 

γβ) άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 2910/2001 (Α΄ 91), της παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 3386/2005 (Α΄ 

212), της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 3731/2008 (Α΄ 263) και του άρθρου 138 του 

Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύουν, 

γγ) εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε. με βάση τις 

διατάξεις του Π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), 

γδ) τίτλου διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώτος 

επικουρικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 

61/1999 (Α΄ 63), 96/2008 (Α΄ 152), 114/2010 (Α΄ 195) και 113/2013 (Α΄ 146), όπως 

ισχύουν, ή τίτλο διαμονής ανιθαγενούς, 
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γε) ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) συνοδευομένου από 

ισχύουσα άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής 

ομογενούς, 

γστ) άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 

του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), 

γζ) δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

μπορεί να τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή καταργούνται οι τίτλοι οριστικής 

διαμονής που αναφέρονται ανωτέρω και να προστίθενται νέοι τίτλοι νόμιμης 

διαμονής. 

2.α. Για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 

του παρόντος άρθρου υποβάλλεται κοινή δήλωση - αίτηση από τους γονείς του 

τέκνου. 

Η δήλωση - αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και τα σχετικά 

δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής των 

αιτούντων. 

β. Τη δήλωση - αίτηση της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου 

υποβάλλει στην περίπτωση τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας ή τέκνου δικαιούχου 

διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένου πρόσφυγα, προσώπου που έχει υπαχθεί σε 

καθεστώς επικουρικής προστασίας ή ανιθαγενούς), ο εναπομείνας γονέας ή αυτός 

στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό 

του οι λοιπές σχετικές προϋποθέσεις. Σε περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων τη 

δήλωση - αίτηση υποβάλλει ο επίτροπος ή ο εκπρόσωπος του ανηλίκου που έχει 

νόμιμα ορισθεί. 

3. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός έξι (6) μηνών από την 

υποβολή της δήλωσης - αίτησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με 

απόφασή του, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει τον ανήλικο αλλοδαπό, στο δημοτολόγιό του. 

Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από τη δημοσίευση της σχετικής περίληψης. 
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4. Δεν συνιστούν κατά την έννοια του παρόντος άρθρου τίτλο νόμιμης διαμονής 

δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την 

προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση του αιτήματός του από την 

αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής 

διαδικασίας. 

5. Τα στοιχεία ταυτότητας του ανήλικου αλλοδαπού, καθώς και η ύπαρξη της 

συγγενικής σχέσης του ανήλικου για τον οποίο υποβάλλεται δήλωση - αίτηση κτήσης 

ιθαγένειας από τους γονείς του, αποδεικνύονται από ληξιαρχική πράξη γέννησης 

της ημεδαπής και από τα σχετικά δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συγγενική 

σχέση. 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

μπορεί να προστίθενται, καταργούνται ή τροποποιούνται τα αναγκαία έγγραφα για 

την υποβολή των δηλώσεων - αιτήσεων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας του 

παρόντος άρθρου. 

6. Για την υποβολή των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο δηλώσεων - αιτήσεων 

κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.» 

(Υπουργείο Εσωτερικών , 2015) 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Συνοψίζοντας διαπιστώνουμε ότι η μετανάστευση αποτελεί ένα πολυσύνθετο 

δυναμικό φαινόμενο, το οποίο εξελίσσεται διαρκώς, και σχεδόν πάντοτε υπό 

διαφορετικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες. Η Ευρώπη, όντας μια από τις πιο πλούσιες 

περιοχές της γης, παρόλ την οικονομική κρίση που περνάει, εξακολουθεί να 

αναπτύσσεται οικονομικά προσφέροντας θέσεις εργασίας. Επίσης, το κράτος δικαίου 

και τα δικαιώματα που έχουν οι κάτοικοι και πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών, 

καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικές αυτές τις περιοχές για οποιοδήποτε κάτοικο τρίτης 

χώρας που διαμένει σε κάποια πιο φτωχή χώρα, με σημαντικούς περιορισμούς στις 

ανθρώπινες ελευθερίες και τα δικαιώματα.  

Οι εισροή μεταναστών και η ανάπτυξη διαφόρων κοινοτήτων εντός των 

ευρωπαϊκών περιοχών, αλλά και στην Ελλάδα, δημιούργησε νέες συνθήκες και 

δεδομένα που αφορούσαν αυτούς τους ανθρώπους. Στην Ευρώπη  ήδη εδώ και 

δεκαετίες και πρόσφατα και στην Ελλάδα, μπορούμε να μιλάμε για πλήρη δεύτερη 

γενιά μεταναστών, δηλαδή για τα παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν στην 

Ελλάδα, ολοκλήρωσαν το σχολείο στη χώρα υποδοχής και σήμερα είτε βρίσκονται 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε εργάζονται. Παρόλο που αυτό έχει γίνει εδώ και 

πολλά χρόνια στην Ευρώπη, η νομοθεσία και οι διαδικασίες για την χορήγηση 

ιθαγένειας δεν είναι σε όλες τις χώρες εξίσου αναπτυγμένη και λειτουργική. Στις 

παραδοσιακές χώρες υποδοχής μεταναστών, φαίνεται να υπάρχουν καλύτερες 

συνθήκες χορήγησης ιθαγένειας, συγκριτικά με τα νεότερα μέλη της Ένωσης, τα 

οποία τώρα δέχονται περισσότερα μεταναστευτικά ρεύματα. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, μέχρι πρότινος είχε ένα από τα πιο αυστηρά πλαίσια 

αναφορικά με τον τρόπο κτήσης της ιθαγένειας από τους μετανάστες δεύτερης γενιάς, 

καθιστώντας δύσκολη την παραμονή τους μετά τα 18 και ουσιαστικά περιορίζοντας 

σημαντικά δικαιώματα και ελευθερίες. Τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας την τάση 

που επικρατεί στην Ευρώπη, η χώρα έχει στραφεί προς τη κατεύθυνση της 

διευκόλυνσης, δηλαδή της παροχής ιθαγένειας σε μετανάστες δεύτερης γενιάς. 

Ωστόσο, ακόμα και σήμερα συναντώνται  σημαντικές δυσκολίες και τα 

αποτελέσματα δεν θα λέγαμε ότι είναι τα αναμενόμενα.  
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Ίσως ένας τρόπος επίλυσης αυτού του προβλήματος και διευκόλυνσης της ζωής 

αυτών των ανθρώπων, που μπορεί να διαβιούν και είκοσι χρόνιαστην χώρα υποδοχής, 

να έχουν πάει στο σχολείο σ’ αυττήν και να στερούνται ιθαγένειας, είναι η σύγκλιση 

και ο κοινός βηματισμός των Ευρωπαϊκών χωρών προς αυτό το θέμα, εφαρμόζοντας 

και αναπτύσσοντας κοινές πολιτικές. Ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες 

πολιτογράφησης οι μετανάστες δεύτερης γενιάςείναι έτοιμοι να προσφέρουν στη 

χώρα που ζούνε τόσα χρόνια και οι περισσότεροι εξ αυτών μόνο αυτή έχουν 

γνωρίσει. Τέλος, η απόκτηση ιθαγένειας αποδεικνύει την ύπαρξη ενός κράτους 

δικαίου που σέβεται τους πολίτες του παρέχοντας τους δικαιώματα και όχι μόνο 

επιβάλοντας υποχρεώσεις.  
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