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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018 

ΠΡΟΣ: Τον Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μπαλάφα  

Αξιότιμε Υπουργέ,  

Με το παρόν υπόμνημα, επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τις προτάσεις και ανάδειξη 4             
σημείων, όπως και το Υπόμνημα που θα το ακολουθεί με παρατηρήσεις του Ελληνικού             
Φόρουμ Μεταναστών σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα. 

 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:  

Οι ρυθμίσεις για τις 5ετείς άδειες επί μακρόν έχουν δημιουργήσει οξύτατα προβλήματα            
με φανερή την επιδείνωσή τους στο άμεσο μέλλον: Παρά το γεγονός ότι οι μισές περίπου               
άδειες σε ισχύ είναι μακροχρόνιες (δεκαετείς), βάσει νομοθεσίας το 2014 θα πρέπει να             
μετατραπούν όλες αυτές σε 5ετείς άδειες επί μακρόν διαμένοντα. Λόγω αυστηρών κριτηρίων            
της χορήγησης άδειας επί μακρόν, η πλειονότητα των αλλοδαπών δεν πληρούν τις            
προϋποθέσεις, και γίνεται μείωση της άδειας διαμονής σε τρία έτη, με ιδιαίτερα δυσμενείς             
συνέπειες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Για παράδειγμα, τυχόν αλλοδαπός ο             
οποίος μπορεί να διαμένει στη χώρα πάνω από 20 χρόνια με συνεχείς άδειες, επιστρέφει              
στην αρχή, ήτοι δεν «προσμετρώνται» οι προηγούμενες άδειες. Μέχρι σήμερα ούτε το 10%             
των αδειών δεν έχουν μετατραπεί σε 5ετής επί μακρόν, γεγονός που μας προβληματίζει για              
το πώς θα προχωρήσουν οι ανανεώσεις κατά το έτος 2019 (σχεδόν 10 χρόνια μετά τις               
χορηγήσεις αδειών δεκαετούς παραμονής που θα πρέπει να ανανεωθούν), όπου το           
πρόβλημα θα γίνει ιδιαίτερα αισθητό και εντονότερο. Ακολουθούν σημεία - κλειδιά, τα οποία             
αιτιολογούν αυτήν την κατάσταση και χρήζουν άμεσης διευθέτησης: 

 

1. Η αντίφαση των “μέγιστων επιτρεπόμενων” διαστημάτων απουσίας από την         
χώρα των βραχυχρόνιων και επί μακρόν αδειών διαμονής: Οι “βραχυχρόνιες”          
άδειες διαμονής έχουν ως μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό όριο απουσίας από τη χώρα            
τους έξι μήνες κατ’έτος. Το αντίστοιχο χρονικό όριο για χορήγηση άδειας επί μακρόν             
είναι 2 μήνες κατ΄ έτος. Το αποτέλεσμα αυτής της αντίφασης, είναι το γεγονός ότι οι               
χιλιάδες περιπτώσεις αλλοδαπών που διαμένουν επί πολλά έτη στη χώρα, αδυνατούν           
να αιτηθούν άδεια επί μακρόν διαμένοντος, καθώς οι αιτήσεις απορρίπτονται λόγω           
της αναντιστοιχίας αυτής. Για παράδειγμα, η αδυναμία οικογενειακής επανένωσης, η          
διευθέτηση οικογενειακών υποθέσεων (γραφειοκρατεία λόγω θανάτου γονέα κ.λπ.),        
προβλημάτων υγείας συγγενικών προσώπων, όπως και η ανεύρεση εποχιακής         
εργασίας λόγω οικονομικής κρίσης έχει υποχρεώσει χιλιάδες αλλοδαπούς να         
ταξιδεύουν για συνολική διάρκεια άνω των 2 μηνών/έτος εκτός Ελλάδος, με ολέθρια            
εν τέλει, συνέπεια για τις άδειές τους. 
→ Συνεπώς, προτείνουμε την αύξηση του επιτρεπόμενου χρόνου απουσίας που          
αφορά την χορήγηση άδειας επί μακρόν διαμένοντος τουλάχιστον για 6 μήνες ανά            
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έτος και ειδική μέριμνα για εξαιρετικές περιπτώσεις (αδυναμία μετακίνησης λόγω          
ατυχήματος, ασθένειας κ.λπ.)  

 

2. Η σοβαρή διάκριση του κριτηρίου εισοδήματος για χορήγηση αδείας - θα           
προκαλέσει και αύξηση παράτυπα διαμένοντων: Επισημαίνουμε ότι, λόγω της         
μείωσης των ισχυουσών αδειών διαμονής λόγω έλλειψης ενσήμων (σύμφωνα με τα           
στοιχεία του ΥΜΕΠΟ έχουν μειωθεί κατά 65.000), έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των            
παράτυπα διαμένοντων, με επιπτώσεις και στις οικογένειες αυτών. Ταυτόχρονα,         
αυξάνεται και ο πληθυσμός των νέων παράτυπα διαμένοντων των οποίων η αίτηση            
ασύλου έχει απορριφθεί και ταυτόχρονα δεν μπορούν να απελαθούν. Το εισοδηματικό           
κριτήριο για χορήγηση αδείας επί μακρόν, αποκλείει από το δικαίωμα αίτησης όλους            
τους άνεργους αλλοδαπούς, εν καιρώ κρίσης. 
→ Προτείνουμε την επανεξέταση του εισοδηματικού κριτηρίου για την απόκτηση της           
άδειας διαμονής, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση και την ισότητα - ισονομία            
μεταξύ των Ελλήνων πολιτών. Ως εκ τούτου προτείνουμε είτε την αφαίρεση του            
εισοδηματικού κριτηρίου είτε έστω την μείωση αυτού. 

 

3. Η έλλειψη συνεργασίας των Ελληνικών Προξενείων στις επικυρώσεις        
πιστοποιητικών παραμένει οξύτατο πρόβλημα: Αλλοδαποί με καταγωγή από το         
Πακιστάν, το Αφγανιστάν, τη Νιγηρία, την Γκάνα, την Ινδία, κ.α., αναμένουν μέχρι και             
8 έτη για την επικύρωση των απαραίτητων εγγράφων (πιστοποιητικό γέννησης ή           
γάμου κ.λπ.) από τις ελληνικές πρεσβείες ή τα προξενεία στη χώρα καταγωγής τους.             
Η ίδια διαδικασία επηρεάζει ακόμα και ανήλικα παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών,           
στα οποία δεν εκδίδουν βεβαιώσεις για π.χ. συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες. 

→ Ζητάμε την ανεύρεση λύσης αυτής της διαδικασίας από κοινού μαζί με το              
Υπουργείο Εξωτερικών.  

 

Θεωρούμε ότι μια άμεση λύση - ανακούφιση των παραπάνω προβλημάτων, θα ήταν η             
καθιέρωση νέων αδειών, που λαμβάνουν υπόψη τα παραπάνω ζητήματα, όπως για           
παράδειγμα: 

● ΑΠΛΗ ΑΔΕΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ: Όσοι δεν πληρούν προϋποθέσεις για την επί μακρόν           
«ευρωπαϊκή» άδεια ας έχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να αποκτήσουν πενταετή          
άδεια διαμονής αντί τριετούς. Δηλαδή, προτείνουμε να καθιερωθεί νέος τύπος άδειας           
«απλή 5ετία» αντί αυτής του επί μακρόν διαμένοντα, με λιγότερο αυστηρά           
κριτήρια-προϋποθέσεις από την άδεια επί μακρόν.  

● ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ και ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ: Οι λόγοι αυτοί θα          
μπορούσαν να είναι, ενδεικτικά, το γήρας, προβλήματα υγείας που μπορούν να           
συντρέχουν σε αλλοδαπά πρόσωπα που διαμένουν ήδη επί μακρόν στην Ελλάδα,           
καθώς και ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ περιπτώσεων με μόνη απόδειξη την παραμονή          
στη χώρα για άνω των 5 ετών, χωρίς άλλους λόγους και αποδεικτικά στοιχεία. 
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4. Για όλα τα παραπάνω είναι ουσιαστικό ζητούμενο η θεσμική εκπροσώπηση           
μεταναστευτικών κοινοτήτων σε συμβουλευτικούς φορείς της Πολιτείας, όσο και σε φορείς           
λήψης αποφάσεων 

Ακολουθεί αναλυτικό υπόμνημα: 

Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων 
Ο νόμος 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις),           
αν και επιχείρησε να επιλύσει κάποια ζητήματα και προέκρινε την άδεια διαμονής επί μακρόν              
διαμένοντος, διατήρησε δυστυχώς τη φιλοσοφία, το πνεύμα πάνω στο οποίο δομήθηκαν           
όλοι οι προηγούμενοι νόμοι, δηλαδή προτάσσεται η προσωρινή διαμονή, και          
«απορρίπτεται» η ουσιαστική ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.  

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών πιστεύει πως η κοινωνική ένταξη επιτυγχάνεται, αν οι ίδιοι             
οι μετανάστες αισθανθούν, ότι αποτελούν αναπόσπαστο, αδιαίρετο και ενεργό μέλος της           
κοινωνίας στη χώρα υποδοχής. 

Ένταξη για εμάς σημαίνει πρόσβαση στους βασικούς θεσμούς της κοινωνίας, σημαίνει           
δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, στην ισότητα και ισονομία όλων των πολιτών μιας δημοκρατικής            
κοινωνίας. Ένταξη σημαίνει συμμετοχή και δικαίωμα στην αγορά εργασίας, στην υγεία, στην            
εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στα θρησκευτικά δικαιώματα, στο πολιτικό σύστημα, στα κοινά.           
Ένταξη, δηλαδή, διαρθρωτικής μορφής με ισχυρή την κοινωνική συμμετοχή και την από            
κοινού δράση. 

Πρώτο βήμα για την Ένταξη είναι η Νομιμότητα και το καθεστώς Αδειών Παραμονής, διότι              
διασφαλίζουν πρωταρχικά την σταθερότητα στην ζωή των μεταναστών. Μια κανονικότητα          
στην ζωή τους. Σε περίοδο μεγάλης οικονομικής ύφεσης, ας μη λησμονούμε πώς            
επηρεάζονται και οι ζωές των μεταναστών στη χώρα υποδοχής. Αποτέλεσμα είναι πολλοί            
μετανάστες α’ και β’ γενιάς, να εκπίπτουν της νομιμότητας.  

Επιπλέον, στους νόμους 3838/2010 και 4332/2015 προκύπτουν διαρκώς, μέχρι και          
σήμερα, ποικίλα προβλήματα στην εφαρμογή τους που επηρεάζουν την ένταξη, τόσο της            
πρώτης όσο και της δεύτερης γενιάς μεταναστών. Ενδεικτικά, ακολουθούν μερικά από αυτά,            
καθώς και σημαντικά ζητήματα που εντοπίζουν οι εκπρόσωποι των μεταναστευτικών          
κοινοτήτων, μελών του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών: 

 

1. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ - ΑΣΥΛΟ: 

Η διαδικασία νομιμοποίησης είναι υπερβολικά χρονοβόρα. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται          
πως εξαρτάται από την εθνικότητα του μετανάστη είτε αφορά πολιτογράφηση (ιθαγένεια)           
είτε οικογενειακή επανένωση, ή ακόμα και όταν αφορά βεβαιώσεις παιδιών Δεύτερης           
γενιάς μεταναστών για συμμετοχή τους σε αγώνες αθλητικών συλλόγων  κ.ά.  

● Γραφειοκρατία και η ΜΗ συνεργασία των ελληνικών προξενείων: Μετανάστες         
από το Πακιστάν, τη Νιγηρία ή το Αφγανιστάν, την Γκάνα, την Ινδία, αναμένουν μέχρι              
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και 8 έτη για την επικύρωση των απαραίτητων εγγράφων (πιστοποιητικό γέννησης ή            
γάμου κ.λπ.) από τις ελληνικές πρεσβείες ή τα προξενεία στη χώρα καταγωγής τους.             
Άλλα εμπόδια παρατηρούνται στις επικυρώσεις των εγγράφων π.χ. στη Νιγηρία το           
ελληνικό προξενείο για μία επικύρωση, ζητά την προσκόμιση 8 εγγράφων.          
Προτείνουμε λοιπόν να ανευρεθεί λύση μαζί με το ΥΠΕΞ.  

● Επανεξέταση του εισοδηματικού κριτηρίου για την απόκτηση της άδειας διαμονής          
επί μακρός διαμένοντος με γνώμονα την οικονομική κρίση. Χρήσιμο θα ήταν να            
επισημανθεί ότι, λόγω της μείωσης των ισχυουσών αδειών διαμονής λόγω έλλειψης           
ενσήμων (σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΜΕΠΟ έχουν μειωθεί κατά 65.000), έχει            
αυξηθεί ο πληθυσμός των παράτυπα διαμένοντων, με επιπτώσεις και στις οικογένειες           
αυτών. Ταυτόχρονα, αυξάνεται και ο πληθυσμός των νέων παράτυπα διαμένοντων          
των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί και ταυτόχρονα δεν μπορούν να            
απελαθούν. Επίσης, σκόπιμο είναι να επανεξεταστεί και το ζήτημα των “μέγιστων            
επιτρεπόμενων” διαστημάτων απουσίας.  
Οι δυσκολίες στην διαδικασία οικογενειακής επανένωσης παραμένουν, και ζητάμε         
την επανεξέταση της εισοδηματικής προϋπόθεσης, καθώς και των δυσκολιών         
συνεργασίας, όπως αυτές προκύπτουν σε συγκεκριμένα ελληνικά προξενεία        
(Πακιστάν - Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Ινδία, Γκάνα), όπως αναφέρθηκε και         
παραπάνω. 

● Επανεξέταση των απορριπτικών αποφάσεων για οικογενειακή επανένωση, που        
προκύπτει λόγω χαμηλού εισοδήματος του συζύγου. Να τους παρασχεθεί το          
δικαίωμα για αυτοτελή άδεια. Η μερική ρύθμιση των υποθέσεων, όπως αυτή           
προκύπτει από το Νέο Κώδικα Μετανάστευσης, θα ήταν σκόπιμο να επεκταθεί για            
όλες τις υποθέσεις που εκκρεμούν έως τώρα.  

● Δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης σε άτομα με ροζ κάρτα, όταν αυτά είναι,           
π.χ. νόμιμα παντρεμένα με μέλος που έχει "άδεια επί μακρόν", προκειμένου να            
μπορεί να μετακινηθεί κανονικά ως οικογένεια  σε οποιοδήποτε κράτος της Ε.Ε. 

● Σχετικά με την ιθαγένεια στη β΄ γενιά μεταναστών: Ας λάβετε σοβαρά υπόψη το             
γεγονός, ότι από την ημέρα γέννησης αυτών των παιδιών, έως και τη στιγμή που θα               
αποκτήσουν την ιθαγένεια, απαιτείται η αυξημένη προστασία τους. Η παροχή π.χ.           
πιστοποιητικού γέννησης ή ληξιαρχικής πράξης γέννησης από κάποιες χώρες -όπως          
η Σομαλία, η Σρι Λάνκα, ή από χώρες όπως το Πακιστάν όπου οι προξενικές αρχές               
δεν είναι συνεργάσιμες - είναι ένα χρόνιο, ανεπίλυτο θέμα που επηρεάζει και την             
δεύτερη γενιά μεταναστών. Παιδιά μεταναστών αδυνατούν να συμμετέχουν σε αγώνες          
αθλητικών συλλόγων, καθώς αναμένουν για χρόνια επικυρωμένα έγγραφα από την          
ελληνική πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας καταγωγής των γονιών τους. *Ας            
τονιστεί το αυξημένο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα πιστοποιητικά γέννησης που           
ζητούνται από της ελληνικές υπηρεσίες, σε περιπτώσεις όπως το Αφγανιστάν. Λόγω           
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κινδύνου επιστροφής στο Αφγανιστάν και όχι μόνο, και λόγω απουσίας Ελληνικής           
Πρεσβείας - Προξενείου καθίσταται αδύνατο να εκδοθούν πάνω από μία φόρα.  

● Καθυστερήσεις στις εκδόσεις αδειών διαμονής: Κατά τους τελευταίους μήνες 
παρατηρούνται μεγάλα  προβλήματα από την καθυστέρηση των ανανεώσεων των 
αδειών διαμονής, επιπλέον δίνονται ραντεβού για ανανέωση της άδειας διαμονής σε 
ημερομηνίες μετά τη λήξη των ισχυουσών αδειών με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να 
κινδυνεύουν από νόμιμοι να γίνουν παράτυποι.  

● Νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν υπό καθεστώς παρατυπίας. Μείωση του 
χρόνου από 7 σε 5 έτη, του δικαιώματος αίτησης. 

● Άρση ή μείωση του 18μήνου προφυλάκισης για τους μη έχοντες νόμιμα χαρτιά. 

● Δυνατότητα  αλλαγής άδειας διαμονής από φοιτητική σε κανονική με πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας  μετά τις σπουδές 

● Επιτάχυνση της διαδικασίας παροχής ασύλου  

● Επείγουσα και κατ’ εξαίρεση εξέταση και επιτάχυνση διαδικασιών συνένωσης όταν 
αφορούν γονείς και ανηλίκους προς το μέγιστο συμφέρον των παιδιών 

● Προτείνουμε, περαιτέρω, την δια νόμου αλλαγή της σύνθεσης των επιτροπών 
πολιτογράφησης, διότι η μη προσήκουσα λειτουργία τους ενδέχεται να “μπλοκάρει” 
εντελώς τις αιτήσεις/ να καταστήσει αδύνατη την εξέταση των αιτήσεων, η εξέταση 
των οποίων ήδη καθυστερεί. 

● Να επανεξεταστεί το αίτημα ένταξης διαπολιτισμικών μεσολαβητών στα 
οργανογράμματα των υπηρεσιών μετανάστευσης 

● Εισηγούμαστε, περαιτέρω, τη θεσμοθέτηση χορήγησης αδειών διαμονής για 
ανθρωπιστικούς λόγους. Οι λόγοι αυτοί θα μπορούσαν να είναι, ενδεικτικά, το γήρας, 
προβλήματα υγείας και σε ανθρώπους που διαμένουν πολλά χρόνια στην Ελλάδα.  

→ Για να επιλυθεί το πρόβλημα της δεύτερης γενιάς πρέπει να μην επηρεάζεται η              
διαδικασία από την ιθαγένεια των γονιών τους, καθώς υπάρχει πρόβλημα με           
απόκτηση πιστοποιητικού γέννησης σε πολλές χώρες καταγωγής.  

→ Μία ριζοσπαστική αναγκαία αλλαγή θα ήταν η υιοθέτηση της μόνιμης άδειας            
παραμονής, παράλληλα με την άδεια του επί μακρόν διαμένοντος με προϋποθέσεις κτήσης            
για όλους τους μετανάστες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.  

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

● Περαιτέρω στήριξη των παιδιών μεταναστών και προσφύγων ώστε να ενταχθούν 
ομαλά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, διεύρυνση των τάξεων υποδοχής, 
εκπαίδευση των δασκάλων σε θέματα αντιρατσισμού και διακρίσεων καθώς 
υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που δεν δείχνουν διάθεση για την διαπολιτισμική 
εκπαίδευση αλλά και μέριμνα για ενισχυτική διδασκαλία των παιδιών που οι  γονείς 
τους δεν γνωρίζουν ελληνικά.  
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● Να προβλεφθεί από την Πολιτεία να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε όλους τους 
μετανάστες ως δεύτερη γλώσσα και να υποστηριχθούν από το κράτος οι ήδη 
υφιστάμενες καλές πρακτικές και δομές/ προσπάθειες εκμάθησης ελληνικής γλώσσας 
που υλοποιούνται από τις κοινότητες των μεταναστών και Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις. 

● Ειδική μέριμνα για τα παιδιά που φοιτούν στα αναγνωρισμένα ξένα σχολεία ώστε τα 
παιδιά αυτά να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα απόκτησης ελληνικής 
ιθαγένειας.  

3. ΕΡΓΑΣΙΑ: 

● Άδεια άσκησης επαγγέλματος στους κατόχους ελληνικού πτυχίου. Να υπάρξει 
μέριμνα ώστε να μειωθεί η χρονοβόρα διαδικασία.  

● Η άρνηση των ασφαλιστικών ελληνικών ταμείων να στείλουν τις συντάξεις στις χώρες 
καταγωγής, είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί άμεσα. Σύναψη διακρατικών 
συμφωνιών, ώστε να είναι εφικτή η έκδοση σύνταξης ή τουλάχιστον να βρεθεί μια 
λύση για τους ανθρώπους που δικαιούνται σύνταξη αλλά έχουν φύγει από την 
Ελλάδα.  

● Ειδική μέριμνα για την κατάσταση παρατυπίας στην όποια βρίσκονται το 40% των 
μεταναστριών οι οποίες απασχολούνται εσωτερικές σε οικιακές εργασίες, 
νομιμοποίηση μεταναστών / μεταναστριών οι όποιες/οι είναι στην Ελλάδα 
τουλάχιστον 3 χρόνια. 

● Το εργόσημο δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στις μετανάστριες, καθώς συναντούν 
συνεχώς την άρνηση των εργοδοτών να το πληρώσουν. Είτε επαναφορά του παλαιού 
καθεστώτος (μπλοκάκι) είτε δημιουργία νέου καθεστώτος, απομακρύνοντας τον 
εργοδότη από την διαδικασία καταβολής του εργοσήμου.  

● Ίσα δικαιώματα σε επιδόματα (όπως πχ. ΟΑΕΔ) για μετανάστες, πρόσφυγες και 
παιδιά δεύτερης γενιάς που έχουν πολιτογραφηθεί.  

● Σε ότι αφορά το δικαίωμα στέγασης των εργατών γης, ενώ υπάρχει η νομοθεσία σε 
πολλές περιοχές όπως η Ηλεία δεν εφαρμόζεται καθώς οι κάτοικοι αρνούνται να 
δώσουν σπίτια στους μετανάστες εργάτες γης.  

4. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ: 

● Πρόνοια για τους ΑΜΕΑ μετανάστες 

● Μέριμνα, φροντίδα και προστασία για τους LGBT πρόσφυγες και μετανάστες που 
αντιμετωπίζουν διπλή διάκριση 
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● Να ληφθούν μέτρα ανθρωπιστικού χαρακτήρα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
και πρόνοια των μεταναστών και των προσφύγων  (άστεγοι, ναρκομανείς, φορείς του 
HIV, κα.)  

● Διερμηνείς στα δημόσια νοσοκομεία  

5. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

● Μετά από την απόφαση πως το δικαίωμα ψήφου για τους μετανάστες στις Δημοτικές 
εκλογές είναι αντισυνταγματικό, αποδυναμώθηκε η  λειτουργία των ΣΕΜ. Θεωρούμε 
πως χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση και αναθεώρηση του θεσμού ώστε η συμμετοχή 
των μεταναστών ατομικά και συλλογικά να είναι πιο αποτελεσματική σε επίπεδο 
τοπικής αυτοδιοίκησης  

● Χορήγηση αδειών για σύσταση και λειτουργία λατρευτικών χώρων και χώρων τελετών 
(γάμοι, βαφτίσεις, κηδείες). Αυτόνομη λειτουργία των χώρων αυτών από κοινότητες 
και θρησκευτικούς ηγέτες, στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας. 
 

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ: 

Αντιμετώπιση του ρατσιστικού/ ξενοφοβικού φαινομένου, σε όλες του τις εκφάνσεις, και 
ουσιαστική εφαρμογή του αντιρατσιστικού νόμου Ν. 4285/2014 καθώς και υποστήριξη στην 
καταγραφή περιστατικών ρατσιστικής βίας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ : 

● Η θεσμική συλλογική εκπροσώπηση των μεταναστών και θεσμική αναγνώριση των 
Σωματείων των μεταναστών αποτελεί πάγιο αίτημά μας. Οι μεταναστευτικές 
κοινότητες είναι το πρώτο σημείο επαφής των μεταναστών με την χώρα υποδοχής. 
Αυτό θα έπρεπε να αναγνωριστεί και να υποστηριχθεί από το κράτος η προσπάθεια 
που κάνουν οι κοινότητες με δικούς τους πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Ως εκ 
τούτου προτείνουμε την θεσμική εκπροσώπηση των μεταναστευτικών κοινοτήτων σε 
συμβουλευτικούς φορείς της Πολιτείας αλλά και σε φορείς λήψης αποφάσεων. 

● Εκπροσώπηση οργανώσεων μεταναστών σε φορείς - όργανα πολιτικών που τους 
αφορούν (π.χ. εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια).  

● Χρηματοδότηση σχεδίων και προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη από τις ίδιες τις 
οργανώσεις των μεταναστών. 

● Θεσμοθέτηση κονδυλίου από τα παράβολα για την έκδοση αδειών υπέρ του Φόρουμ 
Μεταναστών και μεταναστευτικών οργανώσεων και κοινοτήτων.  
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● Να μην γίνονται αιφνιδιαστικές αλλαγές στη νομοθεσία, χωρίς ευρεία συμμετοχή των 
μεταναστών και των οργανώσεων στη συμβουλευτική δημόσια διαβούλευση, και 
χωρίς ευρεία δημόσια ενημέρωση των μεταναστών και των κοινοτήτων τους. 

● Προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. Η σύσταση της Εθνικής 
Επιτροπής Κοινωνικής Ένταξης των Μεταναστών, επί Προκόπη Παυλόπουλου, 
υπήρξε η πρώτη προσπάθεια να τεθεί θεσμικά το ζήτημα της ένταξης. Ως μέτρο ήταν 
θετικό, δυστυχώς στην πορεία της, απέκλεισε τους μετανάστες. Χρειάζεται ως ιδέα να 
επαναδιαμορφωθεί, με την ουσιαστική συμμετοχή των μεταναστών.  

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία σας και το κάλεσμα σε συνάντηση με τις μεταναστευτικές 
κοινότητες. Με τις ένθερμες και ειλικρινείς μας ευχές για μία εποικοδομητική χρονιά , 
παρακαλούμε, όπως εξετάσετε διεξοδικά τα αιτήματά μας.  

Με εκτίμηση 

Τα MΕΛΗ του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών 

 

ΑΦΡΙΚΗ:   

Σύλλογος Καμερουνέζων Ελλάδας 

Κονγκολέζικη Κοινότητα της Ελλαδας 

Αιθιοπικό Κοινωνικό - Πολιτιστικό Κέντρο "Αιθίοψ" 

Κοινότητα Γκάνας στην Ελλάδα 

Κοινότητα Πολιτών Γουϊνέας 

Κενυατική Κοινότητα Ελλάδας 

Επιτροπή Μεταναστών από τη Μαδαγασκάρη 

Σύλλογος Νιγηριανών Γυναικών Ελλάδας 

Νιγηριανή Κοινότητα στην Ελλάδα 

Ένωση Σενεγαλέζων Ελλάδας 

Ένωση Σιέρα Λεόνε στην Ελλάδα 

Τανζανική Κοινότητα Ελλάδας 

Κοινότητα Ζανζιμπάρης στην Ελλάδα 

Aφρικανικό Δίκτυο Ελλάδος 

Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής 
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ΑΣΙΑ:   

Κοινότητα Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα 

Κοινότητα των εν Ελλάδι Μπανγκλαντεσιανών 

Ελληνο-ινδική Πολιτιστική Εταιρεία 

Ελληνοπακιστανικός Σύλλογος Ελλάδας 

  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ:   

Oμοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων Ελλάδος 

Γεωργιανό Πολιτιστικό Κέντρο "Καύκασος" 

Ελληνο γεωργιανή Ένωση "η Διοσκουρία" 

Ελληνομολδαβικός Σύνδεσμος «ΟΡΦΕΥ» 

Σύλλογος Ρωσόφωνων και Ρωσόφιλων Νομού Τρικάλων 

Κοινότητα των Ουκρανών στην Ελλάδα «Η γη του πελαργού» 

Ενωμένη Ουκρανική Διασπορά Ελλάδος 

  

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ:   

Ένωση Αιγυπτίων Εργαζομένων στην Ελλάδα El Rapta 

Σύλλογος Μαροκινής Κοινότητας στην Ελλάδα 

Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων στην Ελλάδα 

Κοινότητα Σομαλίας στην Ελλάδα 

Ελληνο-σουδανικός Σύνδεσμος Φιλίας 

Σουδανική Κοινότητα 

Σύλλογος Ελεύθερων Απόδημων Σύρων 

Στέγη Σύρων Ελλάδας 

Σύλλογος της Αραβικής Κοινότητας Αμπελοκήπων Αθηνών 
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ΑΛΛΟΙ:   

Δίκτυο Συνεργασίας για την Μετανάστρια "Δήμητρα" 

Zagel Ομάδα Προσφύγων 

ΛΟΑΤΚΙ Ομάδα Προσφύγων 
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