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Πξνινγηθό ζεκείσκα 

Ζ εξγαζία απηή πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο επηηπρνχο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ηίζεληαη 

γηα απηή.  

Ζ εξγαζία δνκείηαη ζε δχν κέξε. ην πξψην κε ηίηιν Μεηαλάζηεπζε θαη έληαμε επη-

ρεηξείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Δπξψπε θαη εηδηθφηεξα 

ζηελ Διιάδα, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο νηθνλνκηθέο θαη δεκνγξαθηθέο ηεο ζπλέπεηεο. Κα-

ηαδεηθλχεηαη έηζη ν ζεκαληηθφηαηνο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε κεηαλάζηεπζε ζε απηνχο 

ηνπο ηνκείο (νηθνλνκία, δεκνγξαθηθή αχμεζε), ν νπνίνο θαζηζηά αλαγθαία ηελ εθαξκνγή 

πνιηηηθψλ πιήξνπο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ επξσπατθή θαη ειιεληθή πξαγκαηηθφηε-

ηα. ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ηεο έληαμεο, φπσο θαζνξίδεηαη κέζα απφ ηα θεί-

κελα ηεο ΔΔ, θαη γίλεηαη αλαθνξά ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ηίζεληαη γηα απηή. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πξνζεγγίδνληαη νη πνιηηηθέο έληαμεο ησλ κεηαλα-

ζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα, κε βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί. Γίλεηαη 

αλαιπηηθή αλαθνξά ζε ηξεηο επί κέξνπο ηνκείο: α) ηελ βειηίσζε ησλ γισζζηθψλ ηθαλνηή-

ησλ θαη ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, β) ηηο πγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη γ) ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κέζα απφ ην Δζληθφ ρέδην 

Γξάζεο γηα ηελ Κνηλσληθή Δλζσκάησζε (ΔΓ/Δλ). 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο αμηνπνηήζεθαλ έληππεο θαη ειεθηξνληθέο πεγέο, 

κε ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ζηελ αλεχξεζε ησλ πξσηνγελψλ θεηκέλσλ ηεο ΔΔ (νδεγίεο, αλα-

θνξέο, ππνκλήκαηα, εθζέζεηο,  θ.ά.) θαη ησλ ειιεληθψλ θαη επξσπατθψλ δεκφζησλ ππεξε-

ζηψλ (Τπνπξγεία, λφκνη, εθζέζεηο) αιιά θαη έγθξηησλ θνξέσλ, νξγαλψζεσλ θαη ηλζηηηνχησλ 

ειιεληθψλ θαη μέλσλ (π.ρ Ηλζηηηνχην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσ-

ληθή Δπηηξνπή, Κέληξν Δξεπλψλ Μεηνλνηηθψλ Οκάδσλ, Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ηεο ΓΔ, 

European anti- poverty network).  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πεγψλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ ήηαλ δηαζέζηκν ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή, θάηη πνπ βνήζεζε αλακθίβνια ζηελ νξγάλσζε θαη επεμεξγαζία ηνπο θαη αληιήζεθε 

απφ επηιεγκέλνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απζεληηθφηεηα, ηελ αμηνπη-

ζηία θαη ηελ επηθαηξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. ε ζρέζε κε ην ηειεπηαίν, ραξαθηεξη-

ζηηθφ είλαη πσο απφ ηηο 65πεγέο απ’ ηηο νπνίεο αληιήζεθε πιηθφ κφλν νη 12 αλάγνληαη ζε 

εκεξνκελίεο πξνγελέζηεξεο ηνπ 2000, ελψ νη 21 είλαη κφιηο ηεο ηειεπηαίαο ρξνληάο (2004-

2005). 
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ΜΔΡΟ  ΠΡΩΣΟ- ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ 

 

1. Δηζαγσγή 

 

ήκεξα, ζηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ε επξσπατθή ήπεηξνο βξίζθεηαη ζε 

έλα θνκβηθφ ζεκείν ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή ηεο 

ζπγθξφηεζε θαη ηε δηαρείξηζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη αηηηαθά ή σο εθ ηνπ 

απνηειέζκαηνο κε ηε κεηαλάζηεπζε, ε νπνία «ζπληζηά πεξηζζφηεξν απφ πνηέ πξφθιεζε θαη 

πξνκεζεχεη ην πεδίν ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ πνπ ζα επεξεάζνπλ ην πνιηηηθφ 

θαη θνηλσληθφ κέιινλ ηεο επείξνπ» (Παχινπ, 2005). 

Ζ κεηαλάζηεπζε, αλ θαη απνηέιεζε πνιχ παιηφ θνηλσληθφ θαηλφκελν, πήξε ζηνλ 

αηψλα πνπ πέξαζε ηδηαίηεξε θαη βαξχλνπζα ζεκαζία, θαζψο αιινίσζε ηηο ηζνξξνπίεο, θπ-

ξίσο ηεο Δπξψπεο, ε νπνία ζηεξίρζεθε ζην νκνηνγελέο εζληθφ θξάηνο. Ζ ζπλερήο δηεζλν-

πνίεζε θαη ε νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε ηνπ 20νπ αηψλα,  έζεζε ζε ακθηβνιία ηηο αξρέο 

πεξί εζληθνχ θξάηνπο θαη έδσζε ην έλαπζκα γηα ράξαμε πνιηηηθψλ γηα ηελ κεηαλάζηεπζε, 

θαζψο ηα θχκαηα αλζξψπσλ απφ δηάθνξεο κεξηέο ηνπ πιαλήηε δηαδέρνληαλ ην έλα ην άιιν. 

Σα αίηηα ησλ κεηαλαζηεχζεσλ απηψλ είλαη νηθνλνκηθά -ε αλαδήηεζε θαιχηεξεο εξ-

γαζίαο, ε αλεξγία, ε θηψρεηα, ε πείλα ηεο Αθξηθαληθήο θαη Αζηαηηθήο επείξνπ, ε θαηάξξεπ-

ζε ηνπ θξάηνπο ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε, πνιηηηθά -δηψμεηο απφ θαζεζηψηα ηα νπνία είλαη 

θαηαπηεζηηθά, πνιηηηζηηθά -δηάδνζε ηεο δπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δπηηθήο πνιηηηθήο ζπ-

γθξφηεζεο ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ε αιινίσζε ησλ εζληθψλ θαη ηνπηθψλ 

ηαπηνηήησλ, ε δηαθνξά αλάπηπμεο αλάκεζα ζηηο Δπξσπατθέο κεηξνπφιεηο θαη ζηηο ρψξεο 

ηεο «πεξηθέξεηαο» (Μαιθίδεο, 2003). 



 

 

6 

2. Η κεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξώπε 

 

Σα θξάηε µέιε ηεο ΔΔ έρνπλ καθξά παξάδνζε κεηαλάζηεπζεο, ε νπνία, ζπλνιηθά, 

έρεη ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, παξφιν πνπ ε κνξθή θαη ε δπλακηθή ηεο πνηθίιινπλ ζεκαληηθά αλάινγα µε ηε 

ρψξα θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή. Ηδηαίηεξα θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ε κεηαλάζηεπζε ελ-

ζαξξχλζεθε επξέσο γηα λα θαιχςεη βαζηθέο ειιείςεηο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
1
. Χζηφζν, κεηά 

ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ηελ απμαλφκελε ξνή παξάλνκεο κεηαλά-

ζηεπζεο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990, σο απνηέιεζκα ησλ ξαγδαίσλ πνιηηηθννηθν-

λνκηθψλ αιιαγψλ παγθνζκίσο θαη ηδηαίηεξα ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε, νη έιεγρνη εηζδνρήο 

έγηλαλ απζηεξφηεξνη γηα λα πξνζηαηεπζεί ε εγρψξηα αγνξά εξγαζίαο θαη ζε νξηζκέλα θξάηε 

µέιε νη πξνζιήςεηο μέλσλ ππεθφσλ «πάγσζαλ» [COM(2004) 412 ηεο 4/6/2004. Μειέηε γηα 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ λφκηκεο θαη παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο]. 

Ζ θαηάζηαζε φπσο θαηαγξάθεηαη ζήκεξα  ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ είζνδν εξγαδν-

κέλσλ πςειήο εηδίθεπζεο θπξίσο ζηηο ρψξεο ηνπ Βνξξά, ελψ ζε θξάηε-κέιε φπσο απηά ηεο 

Νφηηαο Δπξψπεο, πνπ πξφζθαηα κεηαηξάπεθαλ ζε ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ, παξαηεξεί-

ηαη είζνδνο εξγαδνκέλσλ ρακειήο εηδίθεπζεο. Πέξαλ φκσο απφ ηελ νηθνλνκηθή κεηαλά-

ζηεπζε ζεκαληηθή είλαη επίζεο θαη  ε κεηαλάζηεπζε µε νηθνλνκηθνχ ηχπνπ (π.ρ. νηθνγελεη-

αθή επαλέλσζε θαη πξφζθπγεο), ζηελ νπνία δελ ηζρχεη απαξαηηήησο ε επηιεθηηθφηεηα, πνπ 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ειεγρφκελεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, θαζηζηψληαο ζεκα-

ληηθφ λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ νη ηθαλφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ κεηαλα-

ζηψλ πνπ θζάλνπλ µέζσ απηψλ ησλ δηαχισλ. ε ζρέζε δε κε ην πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ 

πνπ εηζέξρνληαη γηα εξγαζηαθνχο ιφγνπο
2
 εληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο πσο  

                                                 
1
 αλ απνηέιεζκα απηνχ νη πην αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ηδίσο απηέο ηνπ «πινχζηνπ Βνξξά», απέθηε-

ζαλ κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, αμηνζεκείσηεο κεηαλαζηεπηηθέο κεηνλφηεηεο, πνπ έθηαλαλ κέρξη θαη ην 

10% ηνπ εζληθνχ πιεζπζκνχ. Γεξκαλία, Βξεηαλία, Οιιαλδία, Βέιγην, Γαιιία, ήηαλ απφ ηηο πξψηεο επξσπατ-

θέο ρψξεο πνπ έγηλαλ «ρψξεο ππνδνρήο». Πάλησο ην άλνηγκα ζηνπο «μέλνπο», πνπ νθεηιφηαλ ζηηο δηεζλείο α-

λαθαηαηάμεηο, δελ ζα γηλφηαλ, αλ νη ρψξεο απηέο δελ είραλ ηε ζρεηηθή βνχιεζε, ππαγνξεπκέλε, ηηο πεξηζζφηε-

ξεο θνξέο, απφ νηθνλνκηθέο ζθνπηκφηεηεο (π.ρ. ζηελ θάζε ηεο αλαζπγθξφηεζεο ησλ θαηεζηξακκέλσλ απφ ηνλ 

πφιεκν νηθνλνκηψλ, νπφηε ππήξρε αλάγθε γηα θηελή εξγαηηθή δχλακε), ή νθεηιφκελε ππνρξέσζε, πνπ πξέπεη 

λα αλαδεηεζεί ζην απνηθηνθξαηηθφ παξειζφλ ή θαη ζην δεκνθξαηηθφ παξφλ ηνπο . 

 
2
 Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ γίλνληαη δεθηνί  κε ζθνπφ ηελ απαζρφιεζε πξνζ-

δηνξίδεηαη απφ ηηο πνιηηηθέο ηνπ θάζε  θξάηνπο-κέινπο ηφζν ζην ζπλνιηθφ κέγεζνο φζν θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

εηζφδνπ. Ο αξηζκφο βαζίδεηαη ζπλήζσο ζε εζληθή ή/ θαη πεξηθεξεηαθή εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξ-

γαζίαο. Μεξηθά θξάηε- µέιε δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα πνζνζηψζεσλ (αλά θιάδν εξγαζίαο ή ηχπν  εξγαδνκέλσλ), 

άιια  θαζνξίδνπλ έλα γεληθφ αξηζκφ  εξγαδνκέλσλ απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ ζα γίλνληαη δεθηνί θάζε ρξφλν, ή 

θαζνξίδνπλ πνζνζηψζεηο ζε εηήζηα βάζε θαηφπηλ επαλεμέηαζεο ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη δηα-
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ε εηζδνρή κεηαλαζηψλ γηα εξγαζηαθνχο ιφγνπο είλαη ε βαζηθή θαηεγνξία εηζδνρήο π-

πεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζε δχν µφλν θξάηε µέιε. Σε φια ηα άιια θξάηε µέιε ε πιεην-

λφηεηα ησλ εηζδνρψλ αθνξά ηελ επαλέλσζε νηθνγελεηψλ θαη φζνπο έρνπλ αλαγλσξη-

ζζεί σο επηδεηνχληεο θάπνηα κνξθή αλζξσπηζηηθήο πξνζηαζίαο. Σε αξθεηά θξάηε 

µέιε νη κεηαλάζηεο πνπ γίλνληαη δεθηνί µε ζθνπφ ηελ επαλέλσζε νηθνγελεηψλ ππεξ-

βαίλνπλ θαηά πνιχ ην ήκηζπ ησλ φζσλ γίλνληαη δεθηνί. Η κεηαλάζηεπζε γηα εξγαζηα-

θνχο ιφγνπο ζα κπνξνχζε λα αληηπξνζσπεχεη ιηγφηεξν απφ ην 15% ησλ φζσλ γίλνληαη 

δεθηνί θαη νη νπνίνη ζα απνθηήζνπλ νπζηαζηηθά  πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο (φ.π. 

ζ. 15). 

Πέξα απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ λνκίκσο εηζεξρφκελσλ εξγαδνκέλσλ απφ ηξίηεο 

ρψξεο ζηελ ΔΔ, ππάξρεη έλαο αδηεπθξίληζηνο αξηζκφο
1
 αηφκσλ πνπ εηζέξρνληαη κέζσ ησλ 

δηαχισλ ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο. Σα άηνκα απηά εξγάδνληαη ζπλήζσο ζε θιάδνπο 

ρακειήο εηδίθεπζεο ή ζηελ παξανηθνλνκία
2
, γεληθά ζε απαηηεηηθέο θαη επηθίλδπλεο εξγαζίεο 

πνπ ην  εγρψξην εξγαηηθφ δπλακηθφ απνθεχγεη. Ζ χπαξμε ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ 

απηψλ δείρλεη ηα φξηα ησλ εθαξκνδφκελσλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ ζην επίπεδν ηεο ΔΔ. 

 

                                                                                                                                                       
βνπιεχζεσλ µε ηηο εξγνδνηηθέο θαη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο. Βέβαηα ε πξαγκαηηθφηεηα θαηαδεηθλχεη πσο 

παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δπζρέξεηεο ζην ζπλδπαζκφ ησλ αλαγθψλ κεηαλάζηεπζεο κε απηέο ηεο αγνξάο εξ-

γαζίαο, αθνχ ηφζν νη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο δελ είλαη δπλαηφλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο θξαηνχζεο θάζε θνξά 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο (ηδηαίηεξα αλ απηέο αθνξνχλ εξγαδφκελνπο πςειήο εηδίθεπζεο) φζν θαη νη 

πξνβιέςεηο γηα ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο δελ κπνξνχλ λα είλαη πάληνηε αθξηβείο 

 
1
 Ο αξηζκφο ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα εθφζνλ απηνί δελ παξνπ-

ζηάδνληαη ζηηο αξρέο. Οη εθηηκήζεηο είλαη έκκεζεο κε βάζε ηνλ ππνινγηζκφ παξακέηξσλ φπσο ηνλ αξηζκφ αη-

ηήζεσλ εηζφδνπ πνπ απνξξίθζεθαλ, ηηο ζπιιήςεηο παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ, ηηο αηηήζεηο γηα λνκηκνπνίεζε πνπ 

απνξξίθζεθαλ, θ.ι.π. πλππνινγίδνληαο θαη παξάγνληεο φπσο ηνλ αξηζκφ εθείλσλ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ νπδέ-

πνηε ππέβαιαλ αίηεζε ή παξέηεηλαλ ηελ παξακνλή ηνπο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ 

πνπ εηζέξρνληαη εηεζίσο ζηελ ΔΔ πξέπεη λα μεπεξλά ην 1.000.000 άηνκα. 

 
2
 ηελ ΔΔ, ε ζθηψδεο νηθνλνκία εθηηκάηαη φηη θπκαίλεηαη κεηαμχ 7-16% ηνπ ΑΔΠ ηεο ΔΔ, αλ θαη απηή δελ 

ζπλίζηαηαη, θαηά θαλέλαλ ηξφπν, εμ νινθιήξνπ απφ παξάλνκνπο κεηαλάζηεο (Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε 

κεηαηξνπή ηεο παξάλνκεο εξγαζίαο ζε λφκηκε απαζρφιεζε, Οθηψβξηνο 2003, ζην COM(2004) 412. ζει. 13). 
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3. Η ζπκβνιή ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαη δεκνζηνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ 

 

Ζ ΔΔ αλαγλσξίδεη ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο δηεζλνχο κεηαλάζηεπζεο ηφζν ζηελ αχμε-

ζε ηνπ πιεζπζκνχ φζν θαη ζηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ. χκθσλα κε ηελ πξψηε εηήζηα έθζεζε γηα ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ηελ 

έληαμε [COM (2004) 508] πνπ παξνπζίαζε ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

…ε κεηαλάζηεπζε ζπλερίδεη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σην πιαίζην ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλ-

ζεο θαη ηεο κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ειηθία εξγαζίαο, ε αχμεζε ησλ κεηαλαζηεπηη-

θψλ ξνψλ είλαη κηα πηζαλή θαη φιν πην αλαγθαία ιχζε γηα λα αληηκεησπηζζνχλ νη α-

λάγθεο ηεο δηεπξπκέλεο Έλσζεο. Η Δπξψπε πξέπεη λα πξνεηνηκαζζεί γηα ην γεγνλφο 

απηφ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ηζφηηκνη θαλφλεο ζε φιε ηελ ΔΔ 

φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο εηζδνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξνχκε λα αληηκεησπίζνπκε επηηπρψο θαη κε δηαθαλή θαη ζπλεθηηθφ ηξφπν ηεο αλά-

γθεο ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ (ζ. 10). 

Σν ελδηαθέξνλ ινηπφλ ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε επηθεληξψλεηαη ηφζν ζηε 

ζπκβνιή ηεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο φζν θαη ζηε ζπλαθφινπζε 

πξνο απηφ νηθνλνκηθή ηεο δηάζηαζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

ε ζεηηθή θαζαξή κεηαλάζηεπζε απνηέιεζε ηελ θπξηφηεξε ζπληζηψζα ηεο κεηαβνιήο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε µέιε. Ζ ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή ηεο κεηαλάζηεπζεο 

επηθεληξψλεηαη φκσο ζηελ νηθνλνκηθή ηεο δηάζηαζε, αθνχ ε ΔΔ πξνηάζζεη ηελ αλάγθε γηα 

«ηελ πξνζέιθπζε μέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά», πξνσζψληαο 

κηα θνηλή επηιεθηηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή βαζηζκέλε ζηελ απαζρφιεζε πνπ «ζα δηεπ-

θνιπλζεί αλ ηα θξάηε κέιε θαη ε Κνηλφηεηα πξνζδηνξίζνπλ ζαθέζηεξα ηηο κειινληηθέο ηνπο 

αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ειιείςεηο ηνπο 

ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ» (φ.π. ζ. 5).  

Σα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε κεηαλάζηεπζε αλαγλσξίδνληαη θαη απφ ηελ Οιιαλδηθή 

Πξνεδξία, ε νπνία ζην θείκελφ ηεο πξνο ην πκβνχιην ησλ Μνλίκσλ Αληηπξνζψπσλ αλα-

θέξεη πσο «εάλ ε ξνή ησλ κεηαλαζηψλ… είλαη ηαθηηθή θαη θαιά δηαρεηξηζκέλε, ηα θξάηε-κέιε 

ζπγθεληξψλνπλ πνιιά νθέιε. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηζρπξφηεξεο νηθνλνκίεο, κεγαιχηεξε θνη-
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λσληθή ζπλνρή, έλα απμαλφκελν ζπλαίζζεκα αζθάιεηαο, θαη πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία
1
» 

(13680/04 LIMITE MIGR 87. ζ. 4).  

Ο νηθνλνκηθφο ξφινο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζεσξείηαη απφ ηελ ΔΔ ζεκαληηθφο θπξίσο 

ζηελ αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο, δεδνκέλνπ φηη απμάλεη ηελ πξνζθνξά εξγαηηθνχ δπλακη-

θνχ θαη ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ειιείςεσλ. Δπηπιένλ ε κεηαλάζηεπζε ηείλεη λα 

αζθεί ζπλνιηθά ζεηηθή επίδξαζε ζηε δήηεζε πξντφλησλ θαη ζπλεπψο θαη εξγαζίαο. χκθσ-

λα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat  γηα ηελ πεξηνξηζκέλε κεηαλάζηεπζε
2
, ν πιεζπζκφο ζε ειηθία 

απαζρφιεζεο  ζα ζπξξηθλσζεί ζηελ ΔΔ ησλ 25 απφ 303 ζε 297 εθαηνκκχξηα έσο ην 2020, 

θαη ζε 280 εθαηνκκχξηα έσο ην 2030, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ πνζνζηψλ γνληκφηεηαο [COM 

(2003) 336]. Ζ κείσζε απηή ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ εμάξηεζεο ησλ ππεξειί-

θσλ (άξα επηβάξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξφλνηαο θαη ζπληάμεσλ), κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ φ-

γθνπ ηεο απαζρφιεζεο (ζπλεπψο θαη επηβάξπλζε ιφγσ άιισλ ηχπσλ παξνρψλ πξφλνηαο 

φπσο ηα επηδφκαηα αλεξγίαο) θαη ζα έρεη αξλεηηθή ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε 

νπνία είλαη ακθίβνιν αλ είλαη δπλαηφλ λα εμηζνξξνπεζεί απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφ-

ηεηαο.  

Βξαρππξφζεζκα ινηπφλ ε κεηαλάζηεπζε ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ ειιείςεσλ εξγα-

ηηθνχ δπλακηθνχ. χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ΔΔ  

…γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηε δηαηήξεζε 

ηνπ ιφγνπ εμάξηεζεο ππεξειίθσλ, απαηηείηαη καδηθή αχμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο έσο ην 

2030. Σεκαληηθφο πεξηνξηζηηθφο παξάγσλ απηήο ηεο αχμεζεο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

κπνξεί λα είλαη ην γεγνλφο φηη θαη ν πιεζπζκφο ησλ κεηαλαζηψλ γεξάζθεη, επζπγξακ-

κηδφκελνο µε ηελ εγρψξηα δεκνγξαθηθή ηάζε. Σπλεπψο, κηα ελδερφκελε «κεηαλαζηεπ-

ηηθή έθξεμε» θαηά ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ζα νδεγνχζε, βάζεη ησλ ίδησλ ππνζέζεσλ, 

ζε κηα θαηάζηαζε παξφκνηα µε ηε ζεκεξηλή, αιιά ζε κεηαγελέζηεξε ρξνληθή ζηηγκή. 

Απφ ηελ άπνςε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηπρφλ καδηθή αχμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζα 

επέηεηλε ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ θαη ηελ πξφθιεζε ηεο έληαμεο (φ.π. ζ. 18). 

Αλαδεηθλχεηαη ινηπφλ ε αλάγθε εμεχξεζεο ηξφπσλ δηαρείξηζεο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 

θίλεζεο µέζσ ελδεδεηγκέλσλ πνιηηηθψλ εηζφδνπ θαη εγθαηάζηαζεο πνπ ζα πξνζειθχζνπλ 

                                                 
1
 If the flow of immigrants …is orderly and well-managed, Member States reap many benefits. These include 

stronger economies, greater social cohesion, an increased feeling of security, and cultural diversity. 

 
2
 Σν βαζηθφ ζελάξην ηεο Eurostat πξνυπνζέηεη κηα µάιινλ πεξηνξηζκέλε θαζαξή εηήζηα εηζξνή κεηαλαζηψλ 

ζηελ ΔΔ ησλ 15 πεξίπνπ 630.000 αηφκσλ, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε θαζαξή πξνζζήθε ζηνλ πιεζπζκφ ειηθίαο 

απαζρφιεζεο 450.000 αηφκσλ πεξίπνπ. 
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θαη ζα πξνζιάβνπλ  εθείλνπο ηνπο κεηαλάζηεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

ηεο ΔΔ λα δηαηεξήζεη ακεηάβιεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Ζ ΔΔ εθηηκά πσο ε  δηαρείξηζε ηεο κνξθήο θαη ηεο δπλακηθήο ησλ κειινληηθψλ κε-

ηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ
1
, ψζηε λα  θαηαζηνχλ θαηάιιειεο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο, κπνξεί λα 

απνδεηρζεί δχζθνιε ζηελ πξάμε, δεδνκέλνπ φηη ε κεηαλάζηεπζε νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο 

παξάγνληεο πνπ ππεξβαίλνπλ ην πεδίν επηξξνήο ηεο πνιηηηθήο θάζε κεκνλσκέλνπ θξάηνπο- 

κέινπο. Αλαγλσξίδεη φηη απαηηείηαη κηα πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθή θαη ζηξακκέλε πξνο ην 

κέιινλ πξνζέγγηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο, νχησο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε έληαμε ζηελ απα-

ζρφιεζε θαη φηη, αλ δελ αθνινπζεζεί κηα πεξηζζφηεξν αλνηθηή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηε 

λφκηκε κεηαλάζηεπζε, ε ΔΔ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη νινέλα θαη κεγαιχηεξεο πηέζεηο θαη 

λα δηαηξέμεη ηνλ θίλδπλν αχμεζεο ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο. 

                                                 
1
 Εεηήκαηα γηα ηε κειινληηθή δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο έληαμεο θα-

ζνξίδνληαη θαη απφ ηε πλζήθε γηα ηε ζέζπηζε πληάγκαηνο ηεο Δπξψπεο, απφζπαζκα ηεο νπνίαο ππάξρεη ζην 

Παξάξηεκα. 
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4. Η Διιάδα σο ρώξα ππνδνρήο κεηαλαζηώλ 

 

Ζ Διιάδα, παξαδνζηαθά ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1960, εμειίζζεηαη παξάιιεια θαη ζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ 

απφ ηηο αξρέο ηνπ 1970 κε ηνλ εξρνκφ ρηιηάδσλ αιινδαπψλ απφ δηάθνξεο ρψξεο. Ζ εμέιημε 

απηή δελ απνηειεί ειιεληθή απνθιεηζηηθφηεηα θαζψο ραξαθηεξίδεη θαη ηηο άιιεο ρψξεο ηεο 

Νφηηαο Δπξψπεο (Ηηαιία, Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιία), ζπληειψληαο έηζη ζηελ αιιαγή ησλ κε-

ηαλαζηεπηηθψλ δσλψλ ηεο Δπξψπεο (Μνπζνχξνπ, 19901, ζ. 64-165).  

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 νη κεηαλάζηεο πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ην Ηξάλ θαη ην 

Ηξάθ, ελψ αθνινχζεζαλ κεηαλάζηεο απφ ηελ Ηλδία, ηελ Σνπξθία (Κνχξδνη), ηελ Παιαηζηίλε 

θαη ηηο Φηιηππίλεο. εκαληηθφο ήηαλ επίζεο ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ απφ δηάθνξεο αθξη-

θαληθέο ρψξεο (Αίγππηνο, Αηζηνπία, Νηγεξία). Οη κεηαλάζηεο απηνί έξρνληαη λα θαιχςνπλ 

ην πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο (ηε δεθαε-

ηία ηνπ 1960 κεηαλάζηεπζαλ απφ ηε ρψξα πεξίπνπ 800.000 άηνκα) κε ηελ παξαηεξνχκελε 

έληνλε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε ζπλαθφινπζε αζηηθνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ αγξν-

ηηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ δεκηνχξγεζε ζηελφηεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε νξηζκέλνπο θιά-

δνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη νξηζκέλα επαγγέικαηα. Γεκηνπξγείηαη έηζη «έλα ζηξψκα μέλσλ εξ-

γαηψλ, παξάλνκσλ ζηελ κεγάιε ηνπο πιεηνλφηεηα, νη νπνίνη απνηεινχλ ην 1%- 3% ηνπ εξγα-

ηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο» (φ.π. ζ. 104), νη νπνίνη φπσο θαζψο αγλννχληαη απφ ηελ εξγαηη-

θή λνκνζεζία, ηα ζπλδηθάηα θαη ηελ θνηλή γλψκε, απνηεινχλ κηα πεξηζσξηαθή θαηεγνξία κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ινχκπελ πξνιεηαξηάηνπ.  

Ζ κεηαζηξνθή ηεο  Διιάδαο ζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ ζπληειείηαη ζηαδηαθά 

ζηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ 1970 & 1980 θαη θνξπθψλεηαη ηε δεθαεηία ηνπ ΄90, ρσξίο σ-

ζηφζν λα γίλεη αληηιεπηή απφ ηελ θνηλή γλψκε θαη λα αληηκεησπηζηεί απφ ηηο θπβεξλήζεηο. 

χκθσλα θαη κε ηελ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

…θαηά ηελ πεξίνδν 1990-2002, ζε νξηζκέλα απφ ηα λέα θξάηε κέιε παξαηεξήζεθε 

ζεκαληηθή αιιαγή ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ηάζεσλ. Τα θξάηε απηά απφ ρψξεο θαηαγσγήο 

κεηαλαζηψλ έρνπλ θαηαζηεί ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ, ελψ παξαηεξνχληαη ζεκα-

ληηθά ξεχκαηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. [COM (2004) 508 ηεο 

16/7/2004. Πξψηε εηήζηα έθζεζε γηα ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ηελ έληαμε. ζ. 3]. 
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Ζ πιήξεο αληηζηξνθή ινηπφλ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ξνήο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο αξ-

ρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, θπξίσο σο επαθφινπζν ησλ ξαγδαίσλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ αι-

ιαγψλ πνπ ζπλέβεζαλ ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, νη νπνίεο νδήγεζαλ ρηιηάδεο 

αλαηνιηθνεπξσπαίσλ
1
 ζηελ αλαδήηεζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δσήο ζηηο ρψξεο ηεο δχζεο 

θαη βέβαηα θαη ζηελ Διιάδα. 

Καη’ νπζίαλ ε Διιάδα θιήζεθε λα δηεπζεηήζεη έλα πξφβιεκα πνπ άιιεο ρψξεο ηεο 

ΔΔ αληηκεηψπηζαλ ζε κεγάιν κήθνο ρξφλνπ. Καη απηφ ππφ ηελ πίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο πξν-

ζαξκνγήο ηεο νηθνλνκίαο ζηα θξηηήξηα ηεο ΟΝΔ. Ζ δηνγθνχκελε αλεξγία θαη νη δηαξζξσηη-

θέο αιιαγέο ζηελ δνκή ηεο νηθνλνκίαο, πνπ ραξαθηήξηζαλ έληνλα ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, 

απνηέιεζαλ ηε ζπγθπξία κέζα ζηελ νπνία έπξεπε λα δηεπζεηεζεί ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα. 

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, νη απαξαίηεηεο δνκέο γηα ζσζηή δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο 

δελ ππήξραλ. Με ην πέξαζκα  ηνπ ρξφλνπ φκσο έγηλε -θαη ζηελ ρψξα καο- ζαθέο φηη 

δελ επξφθεηην λα δηαηεξεζεί επί πνιχ έλα θαζεζηψο «θηινμελνχκελσλ εξγαηψλ», νη 

νπνίνη ζα βνεζνχζαλ απιψο ηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

θάηη πνπ ζα ήηαλ, ιίγν σο πνιχ, απνδεθηφ απφ επξέα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο. Αληίζε-

ηα, παξνπζηάζηεθαλ ηα θαηλφκελα πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη ζε άιιεο ρψξεο ππνδνρήο, 

φπσο ε δηεθδίθεζε αηνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, ε αλάγθε γηα 

νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε, ην δήηεκα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε έληαμε ζην θνη-

λσληθφ ζχλνιν κε ηξφπν πνπ δελ ζα εληζρχεη ηηο πεξηπηψζεηο αλνκίαο, αιιά θαη μελν-

θνβίαο ηεο εζληθήο πιεηνςεθίαο (Γλψκε ηεο ΟΚΔ, αξ.38, 2000). 

Σα δεηήκαηα απηά ηέζεθαλ έληνλα ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο ε ειιεληθή θνηλσλία 

κεηαζρεκαηηδφηαλ ζε ζχγρξνλε θνηλσλία, απνβάιινληαο αξθεηά απφ ηα παξαδνζηαθά ρα-

ξαθηεξηζηηθά ηεο. ’ απηά δελ κπνξεί βέβαηα θαλείο λα εληνπίζεη κφλν ζηνηρεία θνηλσληθήο 

εηξήλεο, θαζψο ν πνιηηηθφο εθζπγρξνληζκφο ηεο Διιάδαο έγηλε κε αξθεηά πνιπηάξαρν ηξφ-

πν. Χζηφζν, ηελ ζηηγκή πνπ θαηλφηαλ φηη είρε γίλεη ζεκαληηθή πξφνδνο ζηα δεηήκαηα ηεο 

πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δεκνθξαηίαο, παξνπζηάζηεθε θαη ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα, α-

λαγθάδνληαο ηε ρψξα λα επαλαηνπνζεηεζεί θαη λα δνθηκάζεη ηε δχζθνια απνθηεζείζα δε-

κνθξαηηθή ηεο ηαπηφηεηα. 

Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ παξειζνχζα 

δεθαεηία είραλ ηνλ ραξαθηήξα δεηιψλ κάιινλ βεκάησλ ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ πεξηνξηζκνχ 

                                                 
1
 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ην 83% ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα πξνέξρεηαη απφ ηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο 

ρψξεο. 
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ηεο παξάλνκεο - θαηά βάζε- κεηαλάζηεπζεο. Χζηφζν, ε αζηαζήο πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηα 

βφξεηα ζχλνξα δεκηνχξγεζε έλα αλεμέιεγθην ξεχκα κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα καο πνπ δηεπθν-

ιχλζεθε θαη απφ ηελ χπαξμε ζεκαληηθήο  παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα. Ζ χπαξμε κεγάινπ 

αξηζκνχ κεηαλαζηψλ αλαδείρζεθε ζε ζεκαληηθφ πνιηηηθφ ζέκα επεηδή ζπλέηξεμαλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία θαη κία ζεηξά απφ παξάγνληεο φπσο ε απμεκέλε αλεξγία, ε καδηθφ-

ηεηα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ην αίζζεκα νηθνλνκηθήο θαη πξνζσπηθήο αλαζθάιεηαο, ε 

θαηά θαηξνχο έληαζε πνιιψλ εζληθψλ ζεκάησλ (βι. Μαθεδνληθφ, Διιελνηνπξθηθά) θαη νη 

ελ γέλεη ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη αλαζηαηψζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Έηζη, ε ζηάζε 

ηεο ρψξαο απέλαληη ζην θαηλφκελν απηφ, έιαβε ππ’ φςηλ ηεο ηα λέα δεδνκέλα, «σξίκαζε» 

θαη, ζχκθσλα κε φζα είραλ ήδε πξνεγεζεί θαη ζε άιιεο ρψξεο ππνδνρήο, θάλεθε λα πηνζε-

ηεί ην κίγκα  κηαο πνιηηηθήο «trade off
1
» (φ.π.). 

ήκεξα ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, π-

πάξρνπλ 762.191 κεηαλάζηεο
2
, αξηζκφο ησλ πνπ αληηζηνηρεί ζην 7,0% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ρψξαο, ελψ πάλσ απφ ην ήκηζπ ησλ κεηαλαζηψλ είλαη εληαγκέλν ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο 

ρψξαο, πεξί ηα 431.300 άηνκα,  απνηειψληαο ην 9,6%  ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ  

θαη ην 9,5 % ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο (Κξεηηθίδεο, 2003). Οη αξηζκνί απηνί θαλεξψλνπλ 

ηνλ ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ γηα ηελ ει-

ιεληθή θνηλσλία
3
 ηφζν ζηελ αλάζρεζε ηεο πιεζπζκηαθήο κείσζεο, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο αθνχ ην 9,5 % ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο πνπ αλαθέξζεθε είλαη πνιιαπιάζην 

ηνπ πνζνζηνχ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ  πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηελ 

ΔΔ-15, θαη ην νπνίν γηα ην 2002 αλήιζε ζε 3,6% [COM (2004) 508]. 

Σν κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ  θαζηζηά απαξαίηεην ηνλ θαζνξηζκφ κηαο πνιηηη-

θήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, 

                                                 
1
 Μηα κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο κνξθήο ηνπ trade of ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνζπάζεηα γηα ζρεηηθφ θιείζηκν 

ησλ ζπλφξσλ, ππφ ηελ έλλνηα ηεο ζέζεο απζηεξφηεξσλ θαλφλσλ εηζφδνπ, κε παξάιιειε θηιειεπζεξνπνίεζε 

ησλ θαλφλσλ παξακνλήο/ ελζσκάησζεο ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ (π.ρ. θάιπςε ηζαγέλεηαο επξέσλ ζηξσκά-

ησλ, δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία θαη ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα, θ.ιπ.). 

 
2
 Ο αξηζκφο είλαη ζαθψο κεγαιχηεξνο αλ ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη παξάλνκνη κεηαλάζηεο, θαζψο θαη φζνη έ-

ρνπλ πξνζηεζεί θαηά ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο απνγξαθήο. 

 
3
 Γηα λα θαηαιάβεη θαλείο ην πξαγκαηηθφ κέγεζνο ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ Διιάδα πξέπεη λα ζπγθξίλεη ηα 

επίζεκα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο θαη είλαη βαζηζκέλα ζηηο 

απνγξαθέο ηνπ πιεζπζκνχ. Έηζη, ην 1981 ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο είλαη 9.740.417 εθ ησλ ν-

πνίσλ νη 171.424 ήηαλ μέλνη ππήθννη, ελψ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ην έηνο 1991 είλαη 10.259.900 θαη 

167.276 μέλνη ππήθννη. Μεηαμχ απηψλ ησλ μέλσλ ππεθφσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θνηλνηηθνί αιινδαπνί 

νη νπνίνη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηηο 50.000, ζχκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο 

Eurostat ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90. Καηά ζπλέπεηα πεξίπνπ ην 95% ησλ αιινδαπψλ πνπ απνγξάθεθαλ 

ζηελ Διιάδα ην 2001 ήηαλ πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ (Καςάιεο, 2003, ζ.15)     
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πνπ λα εθθξάδεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο Διιάδαο σο ρψξαο ππνδνρήο κεηαλα-

ζηψλ, ζε ζπκθσλία κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αλά-

πηπμε κηαο θνηλήο πνιηηηθήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο.  
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5. Πξνζέγγηζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ 

5.1. Ένηαξη 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ν φξνο έληαμε ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο 

ελζσκάησζε θαη αθνκνίσζε (Βαθαιηφο, 1999, ζει.20). Ζ ελζσκάησζε (integration) αλα-

γλσξίδεη ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ, ε νπνία γίλεηαη απνδε-

θηή ζην βαζκφ πνπ δελ απνηειεί ην βαζηθφ δνκηθφ ππφβαζξν ηεο θνηλσλίαο θαη δελ «απεη-

ιεί» ηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκφ. Αληίζεηα ε αθνκνίσζε (assimilation) είλαη κηα δηαδηθαζία 

ζηελά εζλνθεληξηθή, κέζα απφ ηελ νπνία νη κεηαλαζηεπηηθέο θαη εζλνπνιηηηζκηθέο νκάδεο 

απνξξνθνχληαη ζηνλ θνηλφ εζληθφ πνιηηηζκφ, εγθαηαιείπνληαο ηα ηδηαίηεξα εζληθά- θπιεηη-

θά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Ζ απνζαθήληζε ηνπ φξνπ έληαμε γηα ηελ ειιεληθή κεηαλαζηεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα 

έρεη ζρέζε κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο θαη ηνπο ππνθεηκεληθνχο φξνπο θαη ηηο κνξθέο θνηλσλη-

θνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ. Έρεη ζρέζε κε ηηο λέεο ζπλζήθεο, ηε λέα θνηλσληθή θαη πνιηηη-

ζκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία βηψλεη ν κεηαλάζηεο εξρφκελνο ζηελ Διιάδα. Έρεη επίζεο 

ζρέζε κε ην βαζκφ πνπ ε ειιεληθή θνηλσλία θαζηζηά (ή δελ θαζηζηά ) ίζε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ κεηαλαζηψλ ζηα θεληξηθά θνηλσληθά αγαζά, φπσο ηελ εξγαζία, ην εηζφδεκα, ηελ θαηνη-

θία, ηε κφξθσζε, ηε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ρψξαο. Δπίζεο έρεη 

ζρέζε κε ην βαζκφ πνπ ν κεηαλάζηεο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέ-

ρεη ην ειιεληθφ θξάηνο θαη άιινη ζεζκνί θαη νξγαλψζεηο.  

ην επίπεδν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ε ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηα θεληξηθά αγαζά 

ηεο θνηλσλίαο (εξγαζία, θαηνηθία, κφξθσζε) δε ζπλεπάγεηαη νπσζδήπνηε ηελ νξγαληθή έ-

ληαμή ηνπο ζε απηή. Μπνξεί ν κεηαλάζηεο λα ζπκκεηέρεη ζηα αγαζά απηά, ρσξίο σζηφζν λα 

αηζζάλεηαη ή λα ζέιεη λα γίλεη νξγαληθφ κέινο ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία δεη θαη εξγάδεηαη. 

Απηφ ζπκβαίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν κεηαλάζηεο αδπλαηεί λα ηαπηηζηεί κε ην πνιηηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη εγθαηαζηαζεί, νδεγνχκελνο ζηελ πεξη-

ζσξηνπνίεζε θαη ζηε γθεηνπνίεζε.  

Πξφζθαηα, ν φξνο θνηλσληθή ζπλνρή ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ σο ηαπηφζεκνο κε ηνλ 

φξν έληαμε, ηνπιάρηζηνλ κε ηελ έλλνηα φηη νη θνηλσλίεο κε πςειά επίπεδα θνηλσληθήο ζπλν-

ρήο είλαη απηέο ζηηο νπνίεο νη κεηαλάζηεο ελζσκαηψλνληαη κε επηηπρία.( Baldwin-Edwards, 

ρ.ρ). 
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Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή [COM (2003) 336] νξίδεη ηελ έληαμε σο  

…κηα ακθίδξνκε δηαδηθαζία βαζηδφκελε ζε ακνηβαία δηθαηψκαηα θαη αληίζηνηρεο π-

πνρξεψζεηο ησλ λνκίκσλ θαηνίθσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ηεο θνηλσλίαο ππνδν-

ρήο, δηαδηθαζία ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπ κεηαλάζηε. Απηφ ζε-

καίλεη, αθελφο, φηη απνηειεί επζχλε ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο λα εμαζθαιίζεη φηη ηα ηπ-

πηθά δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ πξνβιέπνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ζην άην-

κν λα ζπκκεηάζρεη ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή δσή θαη ζηε δσή ηεο θνη-

λσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη, αθεηέξνπ, φηη νη κεηαλάζηεο ζέβνληαη ηνπο ζεκειηψδεηο θα-

λφλεο θαη αμίεο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία έληα-

μεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο (ζ. 18-19). 

Γηα λα είλαη ε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία νξγαληθή, απαηηείηαη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ζεζκνί ζε ηέηνην επίπεδν, ψζηε λα επηηξέςνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ κε-

ηαλαζηψλ ζηα θεληξηθά αγαζά ηεο θνηλσλίαο θαη ηε δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ νη-

θνλνκηθή, πνιηηηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή δσή σο ηζφηηκνη πνιίηεο. Μηα ηέηνηαο κνξθήο 

έληαμε δελ θαηαξγεί ηε ζρεηηθή πνιηηηζκηθή απηνλνκία ησλ κεηαλαζηψλ, αληίζεηα επηηξέπεη 

ηε δηαηήξεζή ηεο κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηδηαίηεξσλ (βηψζηκσλ θαη ζεηηθψλ) πνιηηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ηε ζπλζέηνπλ (φ.π. ζ. 22). 

  

5.2. Κοινυνικόρ αποκλειζμόρ 

Χο φξνο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο  απαληάηαη θαη θαηνρπξψλεηαη ζην ιεμηιφγην ηεο 

θνηλσληνινγίαο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, αξρέο 1970.  Χο έλλνηα, παξφια απηά, 

ρξεζηκνπνηείηαη ηα ηειεπηαία δέθα πεξίπνπ ρξφληα ζην δεκφζην ιφγν ησλ επξσπατθψλ ρσ-

ξψλ θαη ηδηαίηεξα ζην ιφγν πνπ αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ησλ ζεζκψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο,  ελψ ε ρξήζε ηνπ ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη κφιηο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (Κα-

ςάιεο, 2003·Κνγθίδνπ, Σξέζζνπ-Μπισλά &  Σζηάθαινο,  1997). 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο δελ είλαη εθηθηφο κέζα απφ ην ζαθή θαζνξηζκφ ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ πεξηγξάθεη, αιιά κέζσ ζηαηηζηηθψλ θαη καζεκαηηθψλ δεηθηψλ πνπ δεί-

ρλνπλ ζπγθξίζηκα κεγέζε ζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο ελζσκά-

ησζεο (θαη ηεο αληίζεηήο ηεο θαηάζηαζεο- ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ). Σέηνηνη ηνκείο 

είλαη ε θηψρεηα, ε απαζρφιεζε, ε εθπαίδεπζε θαη ε πγεία. πρλά ε πζηέξεζε ζε θάπνηνλ 

απφ απηνχο ηνπο ηνκείο ζπγρέεηαη κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, σζηφζν θάζε έλαο απφ απ-
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ηνχο απνηειεί κηα εληειψο δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία απφ κφλε ηεο δελ είλαη αξθεηή 

γηα λα νδεγήζεη  ή λα εξκελεχζεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ
1
. 

Απφ θαζαξά πξαθηηθή άπνςε ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζπλδέεηαη κε ηελ παξεκπφ-

δηζε πξφζβαζεο θαη απνξξφθεζεο ησλ  δεκφζησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ. Ζ παξεκπφδηζε απ-

ηή κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα κηαο ζεζκηθήο δηάθξηζεο (de iure) ή ην απνηέιεζκα ζπ-

γθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ (de facto) θαη λα νδεγεί ζηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψ-

καηνο ζηελ απφιαπζε θάπνηνπ  δεκφζηνπ θνηλσληθνχ αγαζνχ. Ο Καςάιεο (2003), επηρεη-

ξψληαο κηα γεληθή εξκελεία ηνπ φξνπ, αλαθέξεη πσο απηφο πεξηγξάθεη 

κηα ή πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ ηεινχληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζε 

κηα νξηζκέλε θνηλσλία θαη έρνπλ σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ ζπζηεκαηηθή αδπλακία 

άζθεζεο θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ή ηελ αδπλακία απφιαπζεο θνηλσληθψλ αγαζψλ/ 

επεξγεηεκάησλ ή ηελ αδπλακία πξφζβαζεο ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο εμαηηίαο κηαο
2
 

ηδηφηεηαο ή/ θαη κηαο θαηάζηαζεο ή/ θαη απιά ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ, πνπ ζπγθεληξψ-

λνληαη ζην πξφζσπν ελφο αηφκνπ, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ ην θαηαηάζζνπλ ελδερνκέλσο 

ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο, ελψ ε απνπζία ηνπο ζα απέηξεπε θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα ηελ εκθάληζε ηνπ ηειηθνχ απηνχ απνηειέζκαηνο σο  θνηλσληθφ θαηλφκελν 

(ζ. 9-10). 

 

5.2.1. Η ζηάζε ηεο Δ.Δ απέλαληη ζηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό 

Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο ζπλζήθεο ηνπ Maastricht
3
 , ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία αλαγλσξίζηεθε ε αλάγθε λα εληζρπζεί θπξίσο ε ηθαλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

βξνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ κηα δνπιεηά. Σν θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, απνηε-

                                                 
1
 π.ρ ε θηψρεηα είλαη κία, κεηαμχ πνιιψλ, θαηάζηαζε θαη έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο, ηθαλή λα πξνθαιέζεη ή λα εληείλεη κία δηαδηθαζία απνθιεηζκνχ (ηδσκέλε σο έλα ζχλνιν απφ 

γεγνλφηα), αιιά θαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Γελ ηαπηίδνληαη, παξφια απηά, νη δχν έλλνηεο γηαηί 

ν παξάγνληαο ηεο θηψρεηαο δελ είλαη απφ κφλνο ηνπ αξθεηφο λα νδεγήζεη ζε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, εθφζνλ 

είλαη πηζαλφ θάπνηνη άιινη παξάγνληεο λα δηαθφςνπλ απηή ηελ δηαδηθαζία, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε ρνξήγεζε 

επηδνκάησλ απφ ην θξάηνο ή ε νηθνλνκηθή ζηήξημε απφ κέιε ηεο νηθνγελείαο (φ.π. ζει.9). 

 
2
 ε θαη πεξηζζνηέξσλ 

 
3
)The Union shall set itself the following objectives: 

Τo promote economic and social progress and a high level of employment and to achieve balanced and sus-

tainable development, in particular through the creation of an area without internal frontiers, through the 

strengthening of economic and social cohesion and through the establishment of economic and monetary un-

ion, ultimately including a single currency in accordance with the provisions of this Treaty; Article 2 (ex Arti-

cle B), Consolidated version of the Treaty on European Union (1992). 
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ιεί εκπφδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο θαη ηελ εζσηεξηθή ηεο ζπλνρή. Παξά 

ην γεγνλφο φηη ηελ ηειηθή επζχλε θαη αξκνδηφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

έρνπλ ηα θξάηε -κέιε, ε Κνηλφηεηα, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ζεκεηψλεη 

ηε βνχιεζε ηεο λα ζπλεηζθέξεη ζηηο αλαιακβαλφκελεο πξνζπάζεηεο, κέζα ζηα πεξηνξηζκέλα 

φξηα ησλ κέζσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηεο, εθαξκφδνληαο κηα ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο θαη 

πηινηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη λα ιεθζνχλ ζπγθε-

θξηκέλα κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δηάθνξεο νκάδεο εμαηηίαο νξηζκέλσλ γισζζηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ζξε-

ζθεπηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο. Απηφ δελ γίλεηαη κφλν γηα ιφγνπο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, 

αιιά θαη γηα θαζαξά νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ φινη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο θνηλσλίαο. Ζ Κνηλφηεηα 

ρξεκαηνδνηεί ελέξγεηεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο 

ζηήξημεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο έληαμεο θαη επαλέληαμεο ησλ εηδηθψλ ν-

κάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ θηλδπλεχνπλ λα βξεζνχλ ζην πεξηζψξην ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο. 

 

5.2.2. Μεηαλάζηεο θαη  θνηλσληθόο απνθιεηζκόο ζηελ Διιάδα 

Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ, πνπ ηνπο θαζηζηνχλ κηα απφ ηηο πιένλ 

θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο, κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο: 

 Αηζζάλνληαη έληνλε αλαζθάιεηα θαη δείρλνπλ δπζπηζηία απέλαληη ζηηο θξα-

ηηθέο αξρέο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο εμνπζίαο. 

 Γελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ηθαλνπνηεηηθφ επί ίζνηο φξνηο κε ην ππφινηπν εξ-

γαηηθφ δπλακηθφ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Παξά ην γεγνλφο φηη πνιινί απφ απ-

ηνχο δηαζέηνπλ αμηφινγα επαγγεικαηηθφ πξνζφληα, είηε δελ εξγάδνληαη, είηε 

ππναπαζρνινχληαη, είηε απαζρνινχληαη ζε εξγαζίεο δηαθνξεηηθέο απφ  ηελ 

θαηάξηηζε ηνπο, κε ρακειέο ακνηβέο, ζε ζπλζήθεο  επηθίλδπλεο, ρσξίο ηαηξν-

θαξκαθεπηηθή θαη ζπληαμηνδνηηθή θάιπςε. 

 Γπζθνιεχνληαη ζηελ εχξεζε θαηνηθίαο. 

 Αληηκεησπίδνπλ κφληκε, ζθιεξή θαη ζπρλά παξάινγε πξνθαηάιεςε θαη α-

πνκφλσζε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα έληαμε ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 
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 πρλά δε γλσξίδνπλ θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα. 

ε απηά έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε αλεπάξθεηα ηνπ επίζεκνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα 

ηνπο πξνζθέξεη βνήζεηα ζε επίπεδν ελεκέξσζεο θαη ζηήξημεο, θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν 

πξνζαξκνγήο ηνπο θαη εθπαίδεπζεο, αθνχ ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα απνδεηθλχεηαη αλε-

παξθέο γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ παηδηψλ ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

αιιά θαη γηα ηελ θαηάξηηζε θαη επαλαθαηάξηηζε ησλ κεγαιπηέξσλ. 
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6. Η δηαρείξηζε ηεο έληαμεο ζην επίπεδν ηεο ΔΔ 

 

Ζ ζπκβίσζε ησλ εζληθψλ πιεηνςεθηψλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο 

κεηνλφηεηεο δελ ήηαλ  πνηέ εχθνιε, ηδηαίηεξα αθφηνπ έγηλε θαηαλνεηφ φηη ην θαζεζηψο 

πξνζσξηλήο παξακνλήο, βαζηθά ππφ ηελ ηδηφηεηα ησλ «θηινμελνχκελσλ εξγαδνκέλσλ» 

(Guestworkers) θαη θπξίσο αλδξψλ, δελ επξφθεηην λα ηζρχεη γηα πάληα.  

Ο κεηαλάζηεο δελ είλαη έλα εμάξηεκα ζηελ αιπζίδα ηεο ηαηεινξηθήο κεζφδνπ παξαγσ-

γήο, ψζηε λα ελαιιάζζεηαη θαη λα αληηθαζίζηαηαη θαηά ην δνθνχλ, αιιά αλζξψπηλε 

χπαξμε πνπ αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ πνπ δεη θαη ηείλεη λα ελζσκαησζεί ζε απηφ 

κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν (Γλψκε ηεο ΟΚΔ, αξ.38, 2000).  

Έηζη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αη. πξπηαλεχνπλ 

νη ζθέςεηο γηα ελζσκάησζε, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη δηεπζέηεζε ησλ εξγαζηαθψλ, εθπαηδεπηη-

θψλ, ζηεγαζηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αλαγθψλ ησλ κεηαλαζηψλ. Κιήζεθαλ ινηπφλ νη θπβεξ-

λήζεηο πνπ ππνδέρνληαλ κεηαλάζηεο λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην γεγνλφο φηη πνιινί απφ ηνπο 

«θηινμελνχκελνπο εξγαδνκέλνπο» ζα παξακείλνπλ γηα πνιχ ή θαη γηα πάληα, ζα θέξνπλ θν-

ληά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο (νηθνγελεηαθή επαλέλσζε), ζα ρξεηαζηεί λα ζπνπδάζνπλ ηα παη-

δηά ηνπο, ίζσο ζε εηδηθά ζρνιεία, ζα γελλήζνπλ θαη άιια παηδηά (κεηαλάζηεο δεχηεξεο, ηξίηεο 

γεληάο). Σα παηδηά απηά δελ ζα ηαπηίδνληαη θαη πνιχ κε ηελ νηθνγέλεηα πνπ ηα γέλλεζε θαη 

ηελ παηξίδα ηεο, αιιά ελ ηνχηνηο ζα ζπλαληνχλ πξνβιήκαηα απνδνρήο απφ ηελ θνηλσλία 

ζηελ νπνία δνπλ, ζα πξέπεη λα βξνπλ εξγαζία θαη ζηέγε, θ.ιπ. 

Πξάγκαηη, νη ρψξεο ππνδνρήο ζπρλά πηνζέηεζαλ σο βαζηθφ ζθέινο ηεο κεηαλαζηεπ-

ηηθήο ηνπο πνιηηηθήο ηελ «πνιηηηθή ελζσκάησζεο», αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηφ 

έγηλε ζπλψλπκν ηεο πνιηηηθήο «αθνκνίσζεο». Με ηελ δεχηεξε έλλνηα απνλεκήζεθαλ κελ 

πιήξε πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη αηνκηθά δηθαηψκαηα, αιιά απαηηήζεθε απφ ην δηθαηνχρν λα 

απνβάιεη ηελ δηαθνξά ηνπ θαη λα πηνζεηήζεη ηα ήζε θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο εζληθήο πιεην-

ςεθίαο, λα εληαρζεί ζ’ έλα «melting pot». Απηφ ζπλήζσο ζπλδπάδεηαη κε κηα εμαηνκίθεπζε 

ηνπ κεηαλάζηε θαη απνθνπή ηνπ απφ εζλνηηθνχο ζπιιφγνπο θαη θάζε κνξθή ζπιινγηθήο-

δηεθδηθεηηθήο νξγάλσζεο. Πνιηηηθέο ηέηνηεο αζθήζεθαλ θαηά θαηξνχο απφ πνιιέο δπηηθέο 

ρψξεο, αιιά ηειηθά κάιινλ επηθξάηεζαλ πην θσηηζκέλεο εθδνρέο ηεο ελζσκάησζεο. Απηή 

εθθξάζηεθε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο π.ρ. κε ηελ πηνζέηεζε ηεο  δηαπνιηηηζκηθήο εθπαί-

δεπζεο, κε ζηεγαζηηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ απέθεπγε ηα γθέην, ή 

κε ελζσκάησζε ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ (π.ρ. ζπλδηθάηα).  



 

 

21 

Παξάιιεια νη επξσπατθέο ρψξεο ππνδνρήο ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα επηδείμνπλ  

πξαγκαηηζκφ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο (π.ρ. χθεζε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970) αθνινπζήζεθε κηα πξαθηηθή αληαιιαγκάησλ «trade off», βάζεη ηεο 

νπνίαο αζθήζεθε παξάιιεια ζρεηηθφ θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ, ππφ ηελ έλλνηα ηεο ζέζεο απ-

ζηεξφηεξσλ θαλφλσλ εηζφδνπ, κε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ θαλφλσλ παξακνλήο/ ελζσκάησ-

ζεο ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ (π.ρ. θάιπςε ηζαγέλεηαο επξέσλ ζηξσκάησλ, δηεπθφιπλζε 

πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία θαη ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα, θ.ιπ.). Τπήξμαλ επίζεο δηαθνξν-

πνηήζεηο ζην status ησλ αηηνχλησλ είζνδν, ελψ ελεξγνπνηήζεθε ε εμσηεξηθή δηπισκαηία θαη 

νη δηάθνξεο δηαθξαηηθέο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο. Σέινο, έγηλε πξνζπάζεηα γηα ράξαμε κηαο 

θνηλήο Κνηλνηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε κεηαλάζηεπζε (βι. πλζήθε ηνπ έλγθελ) ε νπνία επη-

θεληξψζεθε ζηα ζέκαηα δεκφζηαο ηάμεο.  

 

6.1. Το ιζσύον πλαίζιο ένηαξηρ 

Οη πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο  γηα ηε κεηαλάζηεπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα δηάθνξα θξάηε µέιε, παξάιιεια µε ηηο επξέσο δηαδεδνκέλεο αλε-

ζπρίεο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αλάγθε κεγαιχηεξεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, έρνπλ 

ήδε αλαδσππξψζεη ηε ζπδήηεζε γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί 

ε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ. Με ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ 

έληαμεο, ε ΔΔ ζην πκβνχιην ηνπ Σάκπεξε  «δήηεζε ξεηψο κηα πεξηζζφηεξν ζζελαξή πνιηηη-

θή θνηλσληθήο έληαμεο ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή ζηνπο λνκίκσο δηακέ-

λνληεο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ αλάινγσλ µε εθείλα πνπ α-

πνιαχνπλ νη ππήθννη ηεο ΔΔ» [COM (2003) 336  ζ. 5].  Οπζηψδεο ζεκείν αλαθνξάο ζρεηηθά 

απνηειεί ν Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
1
, δεδνκέλνπ φηη νη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ είλαη εθαξκνζηέεο ζε φια ηα πξφζσπα, αλεμαξηήησο 

εζληθφηεηαο.   

Γηα ηελ επίηεπμε ινηπφλ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχ-

ςνπλ απφ ηε κεηαλάζηεπζε απαηηείηαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηεο, θπξίσο ζε φ,ηη έρεη 

λα θάλεη κε ηελ επηηπρή έληαμε ησλ λνκίκσλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

Γηα ηελ ΔΔ νη πνιηηηθέο εηζδνρήο θαη έληαμεο νθείινπλ λα είλαη αδηάζπαζηεο θαη 

πξέπεη λα εληζρχνληαη ακνηβαία. Χο πξνο ηηο πνιηηηθέο εηζδνρήο  ήδε απφ ην 1999  ε Δπη-

ηξνπή εμέδσζε ζεκαληηθφ αξηζκφ νδεγηψλ κε ζθνπφ λα ζεζπηζηνχλ ηζφηηκνη θαλφλεο κεηα-

                                                 
1
 Βι. ζρεηηθά απνζπάζκαηα ζην Παξάξηεκα 
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μχ ησλ θξαηψλ κειψλ πξνθεηκέλνπ λα ζεκεησζεί πξφνδνο πξνο κηα θνηλή κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή. ηελ θαηεχζπλζε απηή έρεη επηηεπρζεί πνιηηηθή ζπκθσλία γηα ζέκαηα φπσο ε νη-

θνγελεηαθή επαλέλσζε θαη νη καθξά δηακέλνληεο, ελψ πξνεηνηκάδεηαη ε έλαξμε δηαδηθαζίαο 

δηαβνπιεχζεσλ, πξνθεηκέλνπ ην  πκβνχιην λα θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηελ νδε-

γία γηα ηελ εηζδνρή ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ γηα ιφγνπο απαζρφιεζεο,  ε νπνία ππνβιή-

ζεθε αξρηθά  ην 2002, αιιά δελ θαηέιεμε ζε ζπκθσλία. 

ε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο έληαμεο ε ΔΔ αλαπηχζζεη πνιηηηθέο (ζηνπο ηνκείο ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο) νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ζπγθεθξηκέλα αληη-

θείκελα θαη ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη ζην επίπεδν ηεο ΔΔ, κεηαθξάδνληαη φκσο ζε Δζληθά ρέ-

δηα Γξάζεο, κέζσ ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ, αθνχ ε έληαμε ζεσξείηαη σο κηα δπλακηθή δηαδη-

θαζία, δηπιήο θαηεχζπλζεο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα ζην άηνκν, ηελ νηθνγέλεηα, 

θαη ζην επίπεδν ηεο θνηλφηεηαο θαη ησλ θξαηψλ- κειψλ, θαη ε νπνία ραξαθηεξίδεη φιεο ηηο 

πηπρέο ηεο δσήο. 

Η επηηπρήο πνιηηηθή ελζσκάησζεο πξέπεη λα δεζκεχζεη ηα ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά, θαη 

εζληθά ηδξχκαηα, κε ηα νπνία νη κεηαλάζηεο αιιειεπηδξνχλ, ηφζν ζηηο δεκφζηεο θαη η-

δησηηθέο ζθαίξεο (επηξξνήο). Η πνιηηηθή ελζσκάησζεο είλαη επνκέλσο αξρηθή επζχλε 

ησλ κεκνλσκέλσλ θξαηψλ κειψλ παξά ηεο Έλσζεο ζπλνιηθά
1
. (13680/04 LIMITE 

MIGR 87. ζ. 5).  

Οη εζληθέο πνιηηηθέο έληαμεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θξαηψλ- κειψλ θαη 

πξνζαξκφδνληαη κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο, ην λνκηθφ ηεο 

πιαίζην θαη ηελ ηζηνξία ηεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή επηβάιιεηαη θαη απφ ην γεγνλφο πσο 

πξέπεη λα ζηνρεχζνπλ ζε δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα, πνπ πνηθίινπλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ- κε-

ιψλ (π.ρ πξνζσξηλνί εξγαδφκελνη, κφληκνη θάηνηθνη, παηδηά κεηαλαζηψλ, πξφζθπγεο, θ.ιπ).  

Κάζε κεκνλσκέλν θξάηνο-κέινο νθείιεη ινηπφλ λα θαζνξίζεη ηα αθξηβή κέηξα έληα-

μεο πνπ πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη, ηα νπνία φκσο πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε έλα ζχλνιν θνη-

λψλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο ΔΔ, νη νπνίεο ζα θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηελ αμηνιφγεζε ησλ πνιηηη-

θψλ έληαμεο, ηελ εκπινθή θαη άιισλ θνξέσλ ζρεηηθψλ κε ηελ έληαμε (π.ρ θνηλσληθνί εηαί-

ξνη, Με Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί, κεηαλαζηεπηηθέο νξγαλψζεηο, θ.ιπ), αιιά θαη ηε ζπκ-

θσλία κε ηα λνκνζεηηθά πιαίζηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηεζλψλ νξγάλσλ γηα ηα αλ-

                                                 
1
 Successful integration policy must engage the local, regional, and national institutions, with which immi-

grants interact, in both the public and private realms. Integration policy is therefore the primary responsibility 

of individual Member States rather than of the Union as a whole.  
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ζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηνπο  ζηφρνπο ηεο ΔΔ ζηελ ηζφηεηα θαη ηε κε-δηάθξηζε γέλνπο θαη άι-

ιεο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ. 

Γηα ηε ζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο ε ΔΔ αλέπηπμε ηελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή 

γηα ηελ Απαζρφιεζε (ΔΑ), ην δίθηπν EURES, ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν δεκνζη-

νπνίεζεο ησλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ, ηε δηθηπαθή πχιε PLOTEUS, 

ηελ Πχιε Κηλεηηθφηεηαο Δξεπλεηψλ θαη ην Γίθηπν Κέληξσλ Κηλεηηθφηεηαο. Σέινο δήηεζε 

απφ ηα θξάηε- κέιε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ Δζληθψλ ρεδίσλ Γξάζεο
1
 

(ΔΓ/Δλ) θαηά ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ελψ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

πνιηηηθψλ απηψλ πξνέβιεςε ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνδνηηθά κέζα. Γηα ηελ ππνζηήξημε θαη 

πξνψζεζε ησλ Δζληθψλ ρεδίσλ Γξάζεο απνθαζίζζεθε επίζεο ε παξάιιειε εθαξκνγή ε-

λφο πεληαεηνχο θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο (2002-2006) γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ζηε βάζε ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ακνηβαίαο αληαι-

ιαγήο εκπεηξηψλ θαη ζπκπεξαζκάησλ. 

6.2. Πποηεπαιόηηηερ για ηην επιηςσή ένηαξη
2 

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ζην Λάαθελ ην Γεθέκβξε ηνπ 2001 πηνζέηεζε 18 θνηλνχο 

ζηαηηζηηθνχο δείθηεο (indicators) γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε, έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηή 

                                                 
1
 Μέζσ ησλ ΔΓ/Δλ επηρεηξείηαη: 

 πην ζαθήο δηαζχλδεζε ηεο δηαδηθαζίαο ΔΓ/ ελζσκάησζε µε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο ράξαμεο πν-

ιηηηθήο (ζπκπεξηιακβαλνµέλεο,  φπνπ ελδείθλπηαη, ηεο ρξήζεο δεκνζηνλνκηθψλ πφξσλ) θαη εμαζθά-

ιηζε ηεο έληαμεο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά µε ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζε φ-

ινπο ηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ. 

 αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο θαη ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο ησλ θχξησλ ζεκάησλ πνπ δηαηξέρνπλ ην 

ζχλνιν ησλ θνηλψλ ζηφρσλ. ηα ζέκαηα απηά πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη αλάινγα µε ηηο ηδηαί-

ηεξεο ζπλζήθεο θάζε θξάηνπο µέινπο, ε παηδηθή θηψρεηα, ε αλαπεξία, ε κεηαλάζηεπζε θαη ε εζλνηη-

θή πνηθηινκνξθία. 

 πξνζδηνξηζκφο θαη αλάπηπμε πνιηηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο πξνο ηηο πην πεξηζσξη-

νπνηεκέλεο θαη απνθιεηζκέλεο νκάδεο, θαζψο θαη πξνο φζεο αληηκεησπίδνπλ πνιχ ζνβαξά πξνβιήκα-

ηα ελζσκάησζεο (Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Κνηλφο ζρεδηαζκφο γηα ηα ΔΓ/ Δλζσκάησζε 

ηεο πεξηφδνπ 2003/2005, ζει.2). 

 

 
2
 Δπηηπρήο έληαμε- επίζεκνο νξηζκόο 

Σα δηάθνξα θξάηε- κέιε ηεο ΔΔ δίλνπλ ην δηθφ ηνπο νξηζκφ  γηα ην ηη ζεσξνχλ επηηπρή έληαμε θαη πνηνη είλαη 

νη πξσηαξρηθνί παξάγνληεο πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ. ε γεληθέο  γξακκέο φκσο φινη ζπκθσλνχλ φηη ε έληαμε 

απνηειείηαη απφ δηάθνξα ζηνηρεία θαη φηη πξέπεη λα απνηειεί ακθίδξνκε δηαδηθαζία ζηελ νπνία λα ζπκκεηέ-

ρνπλ ηφζν νη κεηαλάζηεο φζν θαη ε ηνπηθή θνηλφηεηά ηνπο. Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζεσξνχληαη σο βαζηθά 

γηα ηελ επηηπρή έληαμε αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

 ν ζεβαζκφο ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία 

 ην δηθαίσκα δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ κεηαλάζηε 

 ε απφθηεζε δηθαησκάησλ  αλάινγσλ µε εθείλα ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ θαη νη αληίζηνηρεο ππν-

ρξεψζεηο 

 ε  ηζφηηκε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο (νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή, θνηλσλία ησλ πνιηηψλ). 
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ε δηαθξαηηθή απνηίκεζε ησλ αληίζηνηρσλ εζληθψλ πνιηηηθψλ. Οη 18 απηνί θνηλνί δείθηεο 

αληηζηνηρνχλ ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, νη νπνίνη είλαη νη 

εμήο: ε θηψρεηα (financial poverty), ε απαζρφιεζε, ε εθπαίδεπζε θαη ε πγεία (Καςάιεο 

2003).   Μέζα  ινηπφλ απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ- κειψλ θαη 

ησλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ πξνεγεζεί
1
 ε ΔΔ θαηαιήγεη ζηελ επηζήκαλζε ησλ ζεκαληηθφηε-

ξσλ βαζηθψλ αξρψλ θαη πνιηηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ζην ηνκέα ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησ-

ζεο, πνπ πξέπεη λα είλαη ν αθφινπζεο [13680/04 LIMITE MIGR 87· COM (2004) 508]: 

 Η εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ απαζρφιεζε. Ζ απαζρφ-

ιεζε θαη ε εξγαζία απνηεινχλ «ζεκειηψδε ζηνηρεία γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ 

γηα φινπο θαη ζπληεινχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πιήξε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ νηθνλνκη-

θή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή δσή θαζψο θαη ζηελ πξνζσπηθή αλέιημε» (Οδεγία 

2000/78/ΔΚ).. Ζ απαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηψλ είλαη έλα βαζηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο έ-

ληαμεο θαη είλαη θεληξηθή ζηε ζπκκεηνρή θαη ζηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ θνηλσλία πνπ ηνπο 

ππνδέρεηαη. Ζ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα εθ 

κέξνπο ησλ θξαηψλ λα επηζεκαίλνπλ ηηο ειιείςεηο ζε δεμηφηεηεο θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ ψ-

ζηε λα δηαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σα 

πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ απαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηψλ εληνπίδν-

ληαη: α) ζην ρακειφ πνζνζηφ απαζρφιεζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ην εγρψξην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

(52,7 % έλαληη 64,4 %), β)ζηε ζπγθέληξσζή ηνπο ζε ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο κε πςεινχο 

θηλδχλνπο ή ζηελ αδήισηε εξγαζία θαη γ) ζηε ζπρλή αλαληηζηνηρία ηεο εξγαζίαο ηνπο κε ηε 

κφξθσζε θαη ηελ εηδίθεπζε πνπ έρνπλ, θαζψο ππνρξεψλνληαη λα δερζνχλ ιηγφηεξν εμεηδη-

θεπκέλεο θαη ρεηξφηεξα ακεηβφκελεο ζέζεηο. Γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ζπλεπψο ε δπλεηηθή 

ζπκβνιή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ απαζρφιεζε είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνπνηεζεί ε πξνεγνχκελε 

εκπεηξία ηνπο θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ δηαζέηνπλ 

 Η βειηίσζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ κε-

ηαλαζηψλ. Ζ βαζηθή γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο είλαη αλαπφθεπθηε γηα 

ηελ έληαμε.  πλεπψο ε δηεπθφιπλζε ησλ κεηαλαζηψλ γηα λα απνθηήζνπλ απηή ηε βαζηθή 

γλψζε είλαη νπζηαζηηθή ζηελ επηηπρή έληαμή ηνπο.  Σα θξάηε-κέιε νθείινπλ ινηπφλ λα ε-

ζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

ήδε έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο ρσξψλ παξέρεη εηδηθή γισζζηθή θαηάξηηζε ζηνπο λενεηζεξ-

ρφκελνπο  κεηαλάζηεο θαη ζηνπο  πξφζθπγεο. Οη πξνζπάζεηεο επίζεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη 

                                                 
1
 Μάξηηνο 2000, χλνδνο Κνξπθήο ζηε Ληζζαβφλα ·Γεθέκβξηνο 2000, Νίθαηα· Ηνχληνο 2001, ηνθρφικε. 



 

 

25 

θξίζηκεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ κεηαλαζηψλ. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ δηαδξακαηί-

δεη νπζηαζηηθφ ξφιν κφλν γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, αιιά θαη σο ρψξνο απφθηεζεο ηππη-

θψλ θαη άηππσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο θαη σο πνιηηη-

ζκηθή γέθπξα. Απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ ελζάξξπλζε ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο 

πνηθηινκνξθίαο φζνλ αθνξά ηφζν ην κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ φζν θαη ηελ θνηλσλία ππν-

δνρήο, θαη ζπλεπψο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα 

δνζεί ζηελ αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ δεηεκάησλ  πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ 

ησλ κεηαλαζηψλ.  «Η πνηθηινκνξθία πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 

πξέπεη λα επηδηψθεηαη ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ γνλέσλ, θνηλνηήησλ κεηαλαζηψλ θαη ζρνιεί-

σλ, θαη λα αληηκεησπίδνληαη ηπρφλ εηδηθά πξνβιήκαηα π.ρ. φηαλ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο 

παηδηψλ κεηαλαζηψλ ζην ίδην ζρνιείν» [COM(2003) 336. ζ. 22] 

 Υγεηνλνκηθά θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο.  Γηα ηνπο κεηαλάζηεο ε πγεία απνηειεί 

έλα πνιχπινθν θαη πνιπζχλζεην δήηεκα, αθνχ ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ έληνλα πξνβιήκα-

ηα θαηά ηελ πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο. Σα εκπφδηα απηά είλαη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο λνκηθήο θχζεο αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εκθαλίδνληαη σο ζπκπηψκαηα 

δηάθνξσλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαη αληηιήςεσλ. Σαπηφρξνλα ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

ηνλ νπνίν βηψλνπλ έρεη ηειηθά αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ηνπο. Ζ παξαηεηακέλε 

αλεξγία, νη θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ε θηψρεηα, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ςπρνζσκα-

ηηθή επεμία ηνπο.  Γηα λα επηηεπρζεί ε πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ ζηηο π-

γεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ελδέρεηαη λα απαηηείηαη πξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκε-

λσλ πνιηηηθψλ. Πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ δηάθνξα πξνβιήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο δηάζεζεο ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ ζηηο θνηλσλίεο κεηαλαζηψλ θαη ηεο παξνρήο 

επηπιένλ θαηάξηηζεο ζην πξνζσπηθφ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν µε ηελ παξνρή ησλ ππεξε-

ζηψλ απηψλ. Ζ απμεκέλε ζπκκεηνρή αηφκσλ δηαθνξεηηθήο εζληθήο πξνέιεπζεο ζην ζρεδηα-

ζκφ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πξφιεςε ησλ δηαθξίζεσλ 

θαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη ππεξεζίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο πνιηηηζκηθνχο θξαγκνχο θαη 

είλαη επαίζζεηεο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ. 

 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ λέσλ κεηαλαζηψλ θαη ε αγσγή ηνπ πνιίηε γηα ηνπο 

θαλφλεο θαη ηηο αμίεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηηο  ππνρξεψζεηο 

ηνπο. Ζ γλψζε ηεο ηζηνξίαο, θαη ησλ ζεζκψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έληαμε. Δπίζεο ε 

πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο, ζε ηζφηηκε 

βάζε κε ηνπο εζληθνχο πνιίηεο θαη κε έλαλ ακεξφιεπην ηξφπν είλαη έλα θξίζηκν ζεκέιην γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε. 
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 Η ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ κέ-

ηξσλ ελζσκάησζεο, εηδηθά ζην ηνπηθφ επίπεδν, ππνζηεξίδεη ηελ έληαμή ηνπο. Ζ δηαδηθαζία 

απηή απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ παξνρή ζηνπο μέλνπο ππεθφνπο ησλ ίδησλ δηθαησκά-

ησλ θαη ππνρξεψζεσλ κε ηνπο ππεθφνπο ηεο ΔΔ. Αξθεηά απφ ηα 25 θξάηε κέιε έρνπλ ήδε 

παξαρσξήζεη νξηζκέλα εθινγηθά δηθαηψκαηα ζε κεηαλάζηεο ζην ηνπηθφ επίπεδν, ελψ αλα-

δεηείηαη ηξφπνο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο εζληθφηεηαο. 

Σηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Τάκπεξε επαλειήθζε ν ζηφρνο λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λνκίκσο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε θξά-

ηνο µέινο λα απνθηνχλ ηελ εζληθφηεηα ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο µέινπο. Όπσο αλαγλσξί-

δεηαη επξέσο, ε απφθηεζε ηεο εζληθφηεηαο είλαη µέζν πνπ δηεπθνιχλεη ηελ έληαμε, πα-

ξφιν πνπ δελ είλαη απαξαίηεην λα απνηειεί ηνλ απψηαην ζηφρν ηεο δηαδηθαζίαο έληα-

μεο θαη δελ απνηξέπεη αθ‟ εαπηήο ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ιφγσ ηνπ θνηλσλη-

θνχ απνθιεηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ. Η απφθηεζε ηεο εζληθφηεηαο είλαη εληνχηνηο 

ζεκαληηθή, δηφηη ελζαξξχλεη ην αίζζεκα ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ εζληθή δσή. Η εζληθφηε-

ηα επηηξέπεη ζηνλ θάηνρφ ηεο λα απνθηήζεη πιήξε πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη εγγπάηαη 

ηελ de jure ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή, αζηηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή 

δσή ηνπ θξάηνπο µέινπο (φ.π. ζ. 24). 

 Η θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, θαζψο νη κε-

ηαλάζηεο πεξηιακβάλνληαη ζηα άηνκα πνπ εθηίζεληαη θπξίσο ζε απηά. Σν επίπεδν νηθνλνκη-

θήο επεκεξίαο ζηηο γεηηνληέο ησλ κεηαλαζηψλ, ην ζπλαίζζεκα ηεο αζθάιεηαο, ε θαηάζηαζε 

ησλ δεκφζησλ ρψξσλ θαη νη άιιεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ εηθφλα ησλ 

αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. ε πνιιά θξάηε κέιε, νη νκάδεο ησλ κεηαλαζηψλ 

ζπγθεληξψλνληαη ζπρλά ζηηο θησρέο αζηηθέο πεξηνρέο. Απηφ δελ ζπκβάιιεη ζε κηα ζεηηθή 

δηαδηθαζία έληαμεο. Ζ ζεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο 

ππνδνρήο θαη ε ππνθίλεζε απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή έληαμε. 

Δπνκέλσο, βειηηψλνληαο ην πεξηβάιινλ δηαβίσζεο, ηελ θαιή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηελ 

αζθάιεηα ηεο γεηηνληάο, θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ επθαηξηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε εμαζθαιίδνπκε θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ επηηπρή έληαμε.   

 Η θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ ξαηζηζκνχ. Ζ εθαξκνγή ησλ ελεξ-

γψλ πνιηηηθψλ αληη-δηάθξηζεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ ζεηηθψλ πηπρψλ κηαο δηαθνξεηηθήο θνηλσλίαο είλαη ζεκαληηθέο. Ζ θαηάζηαζε σζηφζν 
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ζηνλ ηνκέα απηφ  έρεη θαηαζηεί ηδηαίηεξα πεξίπινθε ηφζν εμαηηίαο ησλ αξλεηηθψλ ζηεξεν-

ηχπσλ γηα ηνπο κεηαλάζηεο πνπ πξνβάιινληαη θνξέο ζηα κέζα ελεκέξσζεο φζν θαη ιφγσ 

ηεο απμεκέλεο δχλακεο πνιηηηθψλ θνκκάησλ ηεο άθξαο δεμηάο πνπ παξαηεξείηαη ζε νξηζκέ-

λα θξάηε κέιε.  
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ- ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΔΝΣΑΞΗ ΜΔΣΑΝΑΣΏΝ 

 

7. Πνιηηηθέο έληαμεο κεηαλαζηώλ ζηελ Δπξώπε θαη ζηελ Διιάδα 

 

ε ρψξεο φπσο ε Φηλιαλδία, ε Γαλία θαη νη Κάησ Υψξεο, ζεζπίζηεθε εζληθή λνκν-

ζεζία γηα ηελ έληαμε ην 1998 θαη ην 1999, ελψ ε Απζηξία θαη ε Γεξκαλία αλέιαβαλ επίζεο 

πξφζθαηα ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο
1
. Ζ λνκνζεζία πξνβιέπεη έλα γεληθφ εζληθφ πιαίζην έληα-

μεο εληφο ηνπ νπνίνπ νη δηάθνξνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ κέηξα θαηάιιεια γηα 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηνπηθέο πεξηζηάζεηο θαη αηνκηθέο αλάγθεο. Σα εζληθά πξνγξάκκαηα έληα-

μεο απνηεινχληαη γεληθά απφ ηξεηο θχξηεο ζπληζηψζεο: εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, θχθινη κα-

ζεκάησλ πξνζαλαηνιηζκνχ ή εηζαγσγήο ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη επαγγεικαηη-

θή θαηάξηηζε ζε ζέκαηα αγνξάο εξγαζίαο. Σα πξνγξάκκαηα – ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά 

ζε θάπνην βαζκφ – είλαη πξνζαξκνζκέλα, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ζηηο ζπγθεθξηκέ-

λεο αλάγθεο ηνπ κεηαλάζηε. Ο κεηαλάζηεο θαιείηαη ζε ζπλέληεπμε θαηά ηελ νπνία εμεηάδε-

ηαη ην επίπεδν ησλ πξνζφλησλ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πξαθηηθήο εκπεηξίαο θαη ησλ γισζζη-

θψλ δεμηνηήησλ ηνπ. Βάζεη ηεο ελ ιφγσ ζπλέληεπμεο, απνθαζίδεηαη πνηεο ζπληζηψζεο ζα 

πεξηιεθζνχλ ζην αηνκηθφ πξφγξακκα έληαμεο. Ζ δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ έληαμεο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, είλαη 2-3 έηε. ηε Γεξκαλία, γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα µε ην 

πξνηαζέλ λνκνζρέδην γηα ηε κεηαλάζηεπζε, νη λένη κεηαλάζηεο ζα απνθηήζνπλ λνκηθφ δη-

θαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε θχθιν καζεκάησλ έληαμεο, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη εθκάζεζε 

ηεο γιψζζαο θαη θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ. ηφρνο ησλ καζεκάησλ πξνζαλαηνιηζκνχ εί-

λαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ην λνκηθφ ζχζηεκα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία ηεο Γεξ-

καλίαο. ηε Γαλία, ηα καζήκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εθ-

κάζεζεο ηεο γιψζζαο, ε νπνία παξέρεηαη δσξεάλ ζε φινπο ηνπο κεηαλάζηεο. 

Σα πεξηζζφηεξα θξάηε µέιε σζηφζν δελ δηαζέηνπλ λνκνζεζία πνπ λα ζεζπίδεη πιαί-

ζην γηα εζληθά πξνγξάκκαηα έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ, παξφια ηαχηα θαηαβάιινληαη πξν-

ζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε εζληθήο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ηεο έληαμεο. 

 

                                                 
1
 χληνκε πεξηγξαθή ηνπ πιαηζίνπ έληαμεο πνπ αθνινπζείηαη ζε Γεξκαλία, Οιιαλδία θαη Απζηξία ππάξρεη 

ζην Παξάξηεκα. 
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7.1. Η διασείπιζη ηηρ ένηαξηρ ηυν μεηαναζηών ζηην Δλλάδα 

 

Ζ Διιάδα, ζην πιαίζην ηεο εζληθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο, πξνβιέπεηαη λα 

εθαξκφζεη έλα Οινθιεξσκέλν ρέδην δξάζεο (2003-2006) γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε φισλ 

ησλ λφκηκσλ κεηαλαζηψλ. Σν ρέδην δξάζεο ζα θαιχπηεη δηάθνξα κέηξα ζε έμη θχξηνπο ην-

κείο: ελεκέξσζε, αγνξά εξγαζίαο, πνιηηηζκφο, εθπαίδεπζε θαη γιψζζα, πγεηνλνκηθέο ππε-

ξεζίεο θαη πξνζσξηλή ζηέγαζε [COM (2003) 336]. Μέρξη ηψξα φκσο δελ έρνπλ αλαιεθζεί 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζρεδίνπ, πέξαλ ησλ δηάθνξσλ πξνγξακκάησλ 

εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη απηά ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κεηαλαζηψλ. 

ηα πιαίζηα ηνπ λένπ λνκνζρεδίνπ γηα ηε κεηαλάζηεπζε πνπ θαηαηέζεθε πξνο ςή-

θηζε ζηε βνπιή
1
 δελ πξνβιέπεηαη  

θαλέλα ζπγθεθξηκέλν κέηξν γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ (πξνεηνηκαζίαο θαη πξν-

ζαξκνγήο είηε ησλ κεηαλαζηψλ, είηε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, φπσο πξνβιέπνπλ νη 

Κνηλέο Βαζηθέο Αξρέο γηα ηελ Έληαμε ησλ Μεηαλαζηψλ πνπ έρεη ζπκθσλήζεη ην Σπκ-

βνχιην ηεο ΔΔ ην Ννέκβξην ηνπ 2004). Αληηζέησο, αλαθνηλψλεηαη ζε πνιχ γεληθέο 

γξακκέο θαη παξαπέκπνληαο ζην κέιινλ έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηνπο φξνπο ελζσκάησ-

ζεο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη κεηαλάζηεο, θχξηα γηα ηελ εθκάζεζε γιψζζαο, ηζηνξίαο 

θαη πνιηηηζκνχ ρσξίο πξνζδηνξηζκφ ησλ πφξσλ πνπ ζα ην ππνζηεξίμνπλ, αιιά θαη ησλ 

δηθαηνχρσλ (εμνπζηνδνηψληαο πξνο ηνχην κειινληηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο) (Παχ-

ινπ, 2005
β
). 

Βέβαηα πέξα απφ ηελ έιιεηςε κηαο ζπλνιηθήο ξχζκηζεο ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ, έρεη επηδησρζεί ε ξχζκηζε επηκέξνπο ζεκάησλ, είηε κέζσ ησλ 

λφκσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή (π.ρ. 2910/2001), είηε κέζσ ηεο κεκν-

λσκέλεο αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηα αξκφδηα ππνπξγεία  (π.ρ. ζέκαηα πγείαο, απαζρφιε-

ζεο), πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα ελζσκαησζνχλ νη αληίζηνηρεο θνηλνηηθέο νδεγίεο. 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηα κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηελ έληαμε ησλ κεηαλα-

ζηψλ ζηνπο ηνκείο: α) ηεο βειηίσζεο ησλ γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηνπ κνξθσηηθνχ ηνπο 

επηπέδνπ β) ηεο πγείαο θαη ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ  γ) ηεο θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο 

θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

                                                 
1
 Σν ζρέδην λφκνπ θαηαηέζεθε ζηηο 24-6-2005, ρσξίο λα έρεη πξνεγνπκέλσο δνζεί ζηε δεκνζηφηεηα. Έηζη νη 

αλαθνξέο ζε απηφ είλαη αλαγθαζηηθά έκκεζεο, αθνχ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην πξσηνγελέο 

θείκελν. 
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8. Βειηίσζε γισζζηθώλ ηθαλνηήησλ θαη κνξθσηηθνύ επηπέδνπ 

8.1. Η εκπαίδεςζη υρ κοινυνικό θαινόμενο. Η ζημαζία ηηρ για ηην κοινυ-

νική και οικονομική  ένηαξη ηος αηόμος 

Με ηνλ φξν εθπαίδεπζε
1
 ραξαθηεξίδνπκε ζπλήζσο ηε ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε 

πξνζπάζεηα, ηελ νπνία αλαιακβάλνπλ δηάθνξνη θνξείο θαη ε νξγαλσκέλε θνηλσλία σο ζχ-

λνιν, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ πιήξσο ζηνπο απνδέθηεο ηεο ηα αγαζά ηεο αγσγήο. 

Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε εθπαίδεπζε είλαη θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη ε κάζεζε πνπ επηηπγρά-

λεηαη κέζσ απηήο είλαη έλα θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλν γεγνλφο (Σδάλε, 1998, ζ.40).   

Δπηρεηξψληαο λα πξνζεγγίζνπκε εηδηθφηεξα ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο, δηαπηζηψλνπ-

κε πσο απηφο είλαη δηπιφο: Απφ ηε κηα παξέρεη ηηο αλαγθαίεο εθείλεο γλψζεηο, πνπ επηηξέ-

πνπλ ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα αζθήζεη κε επηηπρία ην κειινληηθφ θνηλσληθφ ηνπ ξφιν ζαλ 

επαγγεικαηίαο. Απφ ηελ άιιε δηαδίδεη (ή θαη επηβάιιεη ζχκθσλα κε άιινπο) ζηνπο εθπαη-

δεπφκελνπο ηελ θπξίαξρε ηδενινγία, ζπκβάιινληαο ζηελ «πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε, ηε κε-

ηάδνζε δειαδή αμηψλ, θαλφλσλ θαη θνηλσληθψλ ηάζεσλ» (Banks, ρ.ρ. , ζ.236-237).  

Οη δπν απηέο φςεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο (ε επαγγεικαηηθή εηδίθεπζε θαη ε 

εγράξαμε θνηλσληθήο ηδενινγίαο) δελ είλαη ρσξηζκέλεο κεηαμχ ηνπο. Αληίζεηα είλαη ζηελά 

δεκέλεο θαη ζε θάζε βαζκίδα ή θιάδν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κεραληζκνχ πξνσζνχληαη παξάι-

ιεια, κέζα απφ ηελ παξνρή ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ελφο ζχλζεηνπ ζψκαηνο γλψζεσλ.  

Απηφ ην ζψκα ησλ γλψζεσλ είλαη δηαθνξεηηθφ ζε θάζε βαζκίδα θαη άιινηε έρεη ζαλ 

θχξηα πιεπξά ηηο γλψζεηο εθείλεο πνπ ζηνρεχνπλ λα εγραξάμνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκε-

λνπο θάπνηεο εζηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο, λα ηνπο επηβάιινπλ δειαδή θάπνηα πξφηπ-

πα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο έρεη ζαλ θχξηα πιεπξά ηηο 

γλψζεηο πνπ δηδάζθνπλ ηελ «ηερληθή» γηα ηελ άζθεζε θάπνησλ επαγγεικαηηθψλ πξα-

θηηθψλ ή ην πεξηερφκελν θαη ηα πνξίζκαηα θάπνησλ επηζηεκψλ (Μειηφο, 1986, ζ. 14). 

                                                 
1
 Πξβι ηνλ πεξίθεκν νξηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηνλ Durkheim «Δθπαίδεπζε είλαη ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ νη 

γεληέο ησλ ελειίθσλ ζηηο γεληέο πνπ δελ είλαη αθφκε ψξηκεο γηα ηελ θνηλσληθή δσή. Αληηθείκελφ ηεο είλαη λα 

δεκηνπξγήζεη θαη λα αλαπηχμεη ζην παηδί έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ θπζηθψλ, λνεηηθψλ θαη εζηθψλ ηδηνηήησλ, πνπ 

απαηηνχλ απ‟ απηφ θαη ε πνιηηηθή θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο θαη ην ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ γηα ην νπνίν εηδηθφηεξα 

πξννξίδεηαη.» (Durkheim, 1998, 2) ηε κειέηε απηή επηιέρζεθε έλαο επξχηεξνο νξηζκφο, εθφζνλ αληηθείκελφ 

ηεο είλαη βέβαηα ε εθπαίδεπζε, αιιά θαζψο αλαθέξεηαη ζηνπο ελήιηθεο δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηελ σξηκφηε-

ηα θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα απηεμνχζηα δξάζε πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη. 
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8.2.  Η διδαζκαλία ηηρ ελληνικήρ γλώζζαρ ζε μεηανάζηερ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε γλψζε, ε θαηαλφεζε θαη ε ρξήζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ. 

πλεπψο ε έιιεηςε γλψζεσλ ησλ Διιεληθψλ απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ έληα-

με ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά . Δπηπιένλ ε εθκάζεζε ησλ Διιεληθψλ φρη µφλν δηεπθνιχ-

λεη, αιιά πνιιέο θνξέο είλαη απαξαίηεηε ηφζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ππν-

ζέζεσλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο φζν θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε πνηθίιεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο 

θαη ζρέζεηο. Έηζη ζεσξείηαη ζπρλά φηη ην πην ρξήζηκν κέηξν πνιηηηθήο πνπ κπνξεί λα εθαξ-

κνζηεί γηα ηελ νηθνλνκηθή ή θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ είλαη ηα πξνγξάκκαηα εθ-

κάζεζεο ηεο γιψζζαο
1
. 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή έληα-

με ησλ κεηαλαζηψλ θαη ε νπνία πεξηειάκβαλε θαη εξσηήζεηο γηα ηε γλψζε ησλ Διιεληθψλ, 

απηή, ζχκθσλα µε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηψλ, δελ είλαη ακειεηέα
2
 (Κα-

βνπλίδε, ρ.ρ., ζ. 98-100). Αλ φκσο αλαινγηζηνχκε φηη  κέρξη πξφηηλνο ηνπιάρηζηνλ, ήηαλ 

ειάρηζηεο νη επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηψλ ζε πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ηεο ειιε-

ληθήο γιψζζαο πνπ λα µελ έρνπλ ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, δειαδή αληίζηνηρα µε 

εθείλα πνπ νξγαλψλνληαη απφ δεκφζηνπο θαη µε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο, ηφηε θαηαιήγνπκε 

ζην ζπκπέξαζκα πσο γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία  ησλ κεηαλαζηψλ ε γλψζε ησλ Διιε-

ληθψλ έρεη απνθηεζεί µε ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζηελ 

Διιάδα.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε 

δηάθνξα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην  πξσηνβνπ-

ιηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απεπζχλνληαη ζηελ «νκάδα ζηφρνπ» ησλ «παιηλλνζηνχ-

λησλ, κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ». Όκσο ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ έρεη θαηαιάβεη 

                                                 
1
 Ζ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο είλαη πξάγκαηη απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο πνιηηηθέο αλάκεζα ζε απηέο πνπ ζρεδηά-

δνπλ θαη εθαξκφδνπλ νη ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ µε ζηφρν ηελ έληαμή ηνπο. Μάιηζηα, ππάξρνπλ πεξηπηψ-

ζεηο, φπσο ηεο Οιιαλδίαο, φπνπ φρη µφλν πξνζθέξνληαη ηέηνηα πξνγξάκκαηα ζηνπο κεηαλάζηεο αιιά ε ζπκκε-

ηνρή ζε απηά είλαη θαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαλέσζε άδεηαο παξακνλήο ή εξγαζίαο.  

 
2
 Πάλησο, ππάξρεη ρσξίο ακθηβνιία πνιχ κεγάιν πεξηζψξην βειηίσζεο ησλ γλψζεσλ ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, 

ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ αλάγλσζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζην πιαίζην ηεο πηινηηθήο έξεπλαο, φπνπ ππήξ-

ρε ζρεηηθή εξψηεζε γηα ηελ επηζπκία παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο, ζρεδφλ φινη 

νη κεηαλάζηεο απνθξίζεθαλ ζεηηθά (φ.π.) 
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ζέζε ζηα ιηγνζηά, κέρξη ζηηγκήο, απηά πξνγξάκκαηα, είλαη πνιχ κηθξφο ζε ζρέζε µε ηνλ 

πιεζπζκφ ηνπο. 

ηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

(Η.Γ.ΔΚ.Δ) θιήζεθε λα ππνβάιιεη πξνηάζεηο έξγνπ (Μέηξν 1.1 /  Δλέξγεηα  1.1.2/ πξάμε γ) 

κε ζθνπφ ηελ Δθπαίδεπζε ελειίθσλ κεηαλαζηψλ θαη άιισλ νκάδσλ ελειίθσλ ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Ζ πξνηεξαηφηεηα πνπ ηίζεηαη ζην πιαίζην απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ε  εθπαί-

δεπζε ελειίθσλ εξγαδφκελσλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ψζηε «λα εληαρζνχλ α-

πνηειεζκαηηθά ζε κηα δηαθνξνπνηεκέλε γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά θνηλσλία απφ εθείλε ηεο 

πξνέιεπζήο ηνπο».  

Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

Να αλαπηχμνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ηηο γισζζηθέο εθείλεο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνε-

ζήζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο  

Να αλαπηχμνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ζηα ειιεληθά ζε ηέ-

ηνην βαζκφ ψζηε, φζνη επηζπκνχλ λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζε κηα δηαδηθα-

ζία πηζηνπνίεζεο ειιελνκάζεηαο 

Να πξνσζεζεί ε δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (ΤΠΔΠΘ- Δηδηθή ππεξεζία δηαρεί-

ξηζεο ΔΠΔΑΔΚ, 2004 · Η.Γ.ΔΚ.Δ, Δθπαίδεπζε ελειίθσλ κεηαλαζηψλ). 

Απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, αιιά θαη άιισλ αληίζηνηρσλ πνπ πξαγ-

καηνπνηήζεθαλ παιαηφηεξα, γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο φηη ν θπξίαξρνο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο 

ηελ Διιεληθψλ ζηνπο κεηαλάζηεο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, 

θαη απηήο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο δνκέο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηελ πηζην-

πνίεζε επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο πνπ δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν ην Κέληξν Διιεληθήο 

Γιψζζαο
1
. Έηζη ηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ησλ Διιεληθψλ δνκνχληαη πάλσ αθξηβψο ζην 

«Αλαιπηηθφ Δμεηαζηηθφ Πξφγξακκα» ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο
2
, δηαβαζκίδνληαη ζε 

                                                 
1
 Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηηθφ, ζπκβνπιεπηηθφ θαη επηηειηθφ φξγαλν ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Παηδείαο ζε ζέκαηα γισζζηθήο αγσγήο θαη πνιηηηθήο. Απνηειεί θφκβν πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα 

γιψζζαο θαη ζπληνληζηηθφ φξγαλν αλάκεζα ζε θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ αζρνινχληαη 

κε ζέκαηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Πεξηζζφηεξα ζην www.greeklanguage.gr 

 
2
 Έλα κεγάινο κέξνο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο ήηαλ επηδνηνχκελα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο αιινδαπνχο, ηφζν γηα ηε θνίηεζή ηνπο  φζν θαη γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο. Ζ κειινληηθή δηεθδίθεζε 

απφ ηα ΚΔΚ αλάινγσλ πξνγξακκάησλ ζηεξίδεηαη ελ πνιινίο θαη ζηελ επηηπρία ησλ αιινδαπψλ πνπ ζπκκεηέ-

ρνπλ ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο λα πεξάζνπλ ηε δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ηεο ειιελνκάζεηαο. Έηζη πνιιά απφ 

απηά ηα πξνγξάκκαηα δνκνχληαη θαη πξαγκαηνπνηνχληαη απζηεξά πάλσ ζηε ινγηθή ησλ εμεηάζεσλ ειιελνκά-
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επηκέξνπο επίπεδα (Α-Γ) θαη νπζηαζηηθά πξνζαλαηνιίδνληαη ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν θάζκα 

γισζζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, 2001). 

Σν εξψηεκα βέβαηα πνπ πξνθχπηεη, παξαηεξψληαο ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη πξαγ-

καηνπνίεζεο απηψλ ησλ καζεκάησλ δηδαζθαιίαο ησλ Διιεληθψλ, είλαη θαηά πφζν κέζσ 

απηψλ επηηπγράλεηαη ε πξνηεξαηφηεηα πνπ ηα ίδηα ζέηνπλ, δειαδή ε απνηειεζκαηηθή έληαμε 

ησλ κεηαλαζηψλ ζε κηα θνηλσλία πνπ δελ είλαη κφλν γισζζηθά αιιά θαη πνιηηηζκηθά δηαθν-

ξνπνηεκέλε απφ απηήλ ηεο πξνέιεπζήο ηνπο. 

 Σν εξψηεκα απηφ ππάξρεη γηαηί ε γιψζζα ζεσξείηαη ην πξψην απ’ φια ηα άιια πν-

ιηηηζκηθά ζηνηρεία (φπσο ζξεζθεία, έλδπζε, θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο θ.ά), ηα νπνία κπνξνχλ 

ελ δπλάκεη λα ηξνθνδνηνχλ ηε δηάζηαζε ηεο εηεξφηεηαο γηα ηνπο θαηφρνπο ηνπο, απνηειψ-

ληαο ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηφζν απηνπξνζδηνξηζκνχ φζν  θαη εηεξνπξνζδηνξηζκνχ ησλ θν-

ξέσλ ηεο. Έηζη ε δηδαζθαιία κηαο άιιεο γιψζζαο γηα ζθνπνχο θαη κφλν επηθνηλσληαθνχο 

δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ έληαμε ησλ ρξεζηψλ ηεο, αλ απηή δε ζπλνδεχεηαη απφ έλα 

επξχηεξν θνηλσληθφ- πνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν, κέζα ζην νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε γιψζζα ζα 

απνθηά πξαγκαηηθή αμία, φρη κφλν σο θψδηθαο αιιά ζαλ πξάμε θνηλσληθή (πξάμε ζπκκεην-

ρήο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη). 

Γηα λα γίλεη απηφ απαηηείηαη παξάιιεια (ή αθνινχζσο) κε ηα γισζζηθά καζήκαηα 

λα πξνζθέξνληαη ζηνπο κεηαλάζηεο θαη καζήκαηα θνηλσληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ ει-

ιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηεχκαηνο, αιιά 

θαη θαηάιιειε ςπρν-θνηλσληθή ππνζηήξημε, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα γίλνπλ επθνιφηεξα 

(ζπκ)κέηνρνη ηεο ειιεληθήο θνηλσληθήο εκπεηξίαο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε δελ έρνπλ πιν-

πνηεζεί αμηφινγα πξνγξάκκαηα, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα 

ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο 2000-2006, εληαγκέλα ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε», έρνπλ κελ σο ζθνπφ «λα εθνδηάζνπλ ηνπο 

πξφζθπγεο, κεηαλάζηεο θαη παιηλλνζηνχληεο κε εθείλεο ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε έληαμή ηνπο», ζηελ πξάμε φκσο απηφ πεξηνξίδεηαη ηφζν 

ζηελ έθηαζε ησλ δεμηνηήησλ απηψλ (ζε πνιχ ιίγα πξνγξάκκαηα  πξνβιέπεηαη ε ςπρνινγη-

θή/ θνηλσληθή ππνζηήξημε ηνπο, θαζψο θαη ε πνιχπιεπξε ελεκέξσζε ηνπο ζρεηηθά κε ηηο 

δνκέο/ ππεξεζίεο θαη ην γεληθφηεξν πιαίζην δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ δηέπεη ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ηνπο ζηελ Διιάδα, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε επηηπρήο πξφζβαζε ηνπο ζε θά-

                                                                                                                                                       
ζεηαο, κε ηερληθέο θαη ηξπθ απαληήζεσλ (π.ρ ζηεξεφηππεο ή απηνκαηνπνηεκέλεο θξάζεηο), ηα νπνία θέξλνπλ 

κελ επηηπρή απνηειέζκαηα, δελ εμαζθαιίδνπλ φκσο πνιιέο θνξέο ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο. 
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πνηα ελεξγεηηθή πνιηηηθή απαζρφιεζεο
1
) φζν θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ησλ κεηα-

λαζηψλ πνπ κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ απηά
2
. 

8.2.1. Φνξείο κέζσ ησλ νπνίσλ πινπνηνύληαη πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ειιεληθώλ γηα 

κεηαλάζηεο 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο ειιεληθψλ γίλεηαη απφ επίζεκνπο ζε-

ζκνζεηεκέλνπο θνξείο φπσο: 

 Σν Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ) κέζσ ησλ Κέ-

ληξσλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (ΚΔΔ) 

 Σν Κέληξν Γηδαζθαιίαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

 Σν ρνιείν ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο 

 Σν Γηδαζθαιείν ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αζελψλ   

 Σν Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο 

ηεο ΓΔΔ 

 Γηάθνξα ηδησηηθά Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) πνπ αλήθνπλ 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Γνκψλ πλερηδφκε-

λεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη πλνδεπηηθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξε-

ζηψλ (Δ.ΚΔ.ΠΗ) 

Παξάιιεια κε απηνχο ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο θνξείο, ζην ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

ειιεληθψλ ζε κεηαλάζηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη αλεπίζεκα δηάθνξα ζσκαηεία, Με Κπβεξλε-

ηηθέο Οξγαλψζεηο, εζεινληηθέο νκάδεο εξγαζίαο θ.ι.π. 

 

                                                 
1
 Σν ρέδην Γξάζεο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Μεηαλάζηεπζεο- Απνζηνιή Διιάδνο κε ηίηιν «Πνξεία Πξνφ-

δνπ» ήηαλ έλα ηέηνην πξφγξακκα πνπ είρε σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θνηλσληθήο έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηψλ κέζσ ηεο πξνεηνηκαζία ηεο νκάδαο ζηφρνπ γηα ηελ ελεξγή έληαμε ηεο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη 

ηεο ρψξαο κε ηξφπν ηζφηηκν κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη: α)ηα άηνκα 

απηά λα είλαη έηνηκα λα εληαρζνχλ ζε κηα ε πεξηζζφηεξεο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο , β) ε δεκηνπξ-

γία κεραληζκψλ παξέκβαζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ θαη ησλ θνξέσλ πνπ θαινχληαη λα εμππε-

ξεηήζνπλ ηελ νκάδα ζηφρν θαη γ) ε ελεξγνπνίεζε ηεο νκάδαο ζηφρνπ φζνλ αθνξά ζηελ ζπκκεηνρή ηεο ζην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη.  

 
2
 Σν γεγνλφο φηη πνιιά απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα είλαη επηδνηνχκελα γηα ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο, ηα θαζη-

ζηά αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο, εμαζθαιίδνληαο ηε ζπκκεηνρή φρη πάληα ζε απηνχο πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ 

λα σθειεζνχλ απφ απηά, αιιά ζπρλά  ζε φζνπο έρνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνπο θνξείο πνπ ηα δηνξγαλψλνπλ ή 

απιά ζε φζνπο έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε γηα ηε δηεμαγσγή ηνπο. 
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8.2.2. Δηαηξηθά πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηεο γισζζηθήο αλεπάξθεηαο 

Πέξα απφ ηα πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο πνπ δηνξγαλψλνληαη 

απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, αξθεηά ηέηνηα πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγνχλ ζε εηαηξηθφ 

επίπεδν, απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα επη-

θνηλσλίαο πνπ πξνθχπηνπλ κε ηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνχο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ «νδε-

γφ θαιψλ πξαθηηθψλ εξγαζηαθήο ελζσκάησζεο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ» ηα πξνγξάκκα-

ηα θάιπςεο ηεο γισζζηθήο αλεπάξθεηαο πνπ νξγαλψλνληαη απφ επηρεηξήζεηο αθνινπζνχλ 

ζπλήζσο ηελ αθφινπζε πνξεία: 

i. Οη αιινδαπνί «νκαδνπνηνχληαη» ζχκθσλα µε ηελ θαηαγσγή ηνπο θαη ηελ θνη-

λή ελδερνκέλσο γιψζζα επηθνηλσλίαο 

ii. Τα καζήκαηα γίλνληαη ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο κεηά ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ 

εξγαζίαο.  

iii. Οη δηδάζθνληεο είλαη είηε δάζθαινη εηδηθεπκέλνη λα δηδάμνπλ ηελ ειιεληθή 

γιψζζα ζε αιινδαπνχο, είηε άηνκα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ Πξεζβεία ηεο 

ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ αιινδαπψλ. 

iv. Τα καζήκαηα είλαη ζπλήζσο δίσξεο δηάξθεηαο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ηνπιά-

ρηζηνλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

v. Τν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ εθηφο απφ ηηο γεληθέο αξρέο ηεο γιψζζαο πε-

ξηιακβάλεη ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο πνιηηηζκηθήο θνπιηνχξαο, αιιά θαη  γλψ-

ζεηο εμεηδηθεπκέλεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

vi. Τν θφζηνο – ακνηβή δηδαζθφλησλ, έληππν πιηθφ, θηι. – βαξχλεη εμνινθιήξνπ 

ηελ επηρείξεζε. (Οδεγφο θαιψλ πξαθηηθψλ εξγαζηαθήο ελζσκάησζεο πξν-

ζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, ρ.ρ., ζ. 23) 

 

8.3. Βεληίυζη γενικόηεπος μοπθυηικού επιπέδος μεηαναζηών 

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ κεηαλαζηψλ (πέξα απφ ηε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζ-

ζαο) πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ θαηνρή ησλ αληίζηνηρσλ ηίηισλ πνπ νη κεηαλάζηεο πξψηεο γε-

ληάο έρνπλ απφ ηηο ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο. Σα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν ησλ ελήιηθσλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα δείρλνπλ φηη ην 49,16% είλαη απφθνηηνη 
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δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην 37,05% πξσηνβάζκηαο, ελψ ην 8,89% είλαη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, κε ηηο γπλαίθεο λα παξνπζηάδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (55,47% ζε ζχγθξηζε κε 47,31% ησλ αλδξψλ) φζν θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα 

(16,14% ζε ζχγθξηζε κε 6,41% ησλ αλδξψλ). (Κνιιηάο & Καηζνξίδαο, 1999). Οη αξηζκνί 

απηνί δείρλνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ επίπεδν παξφκνην κε απηφ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. 

Σα ζηνηρεία απηά, αλ ζεσξεζνχλ ζε ζρέζε θαη κε ειηθηαθά δεδνκέλα ησλ κεηαλα-

ζηψλ, πνπ θαλεξψλνπλ πσο ε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία αλήθεη ζηηο παξαγσγηθέο ειηθί-

εο, κε επηθξαηέζηεξε ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 30-34 εηψλ, ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη ην 

38,39% ηνπ ζπλφινπ, νδεγνχλ ζηελ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη 

ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο πνπ νη κεηαλάζηεο αζθνχλ. Ζ απαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηψλ θπξίσο 

ζε ζέζεηο αλεηδίθεπησλ ρεηξσλαθηψλ εξγαηψλ θαλεξψλεη ην κεγάιν ράζκα αλάκεζα ζην 

κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο. 

Γηα αλζξψπνπο ηέηνηαο ειηθίαο, νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε εληάζζεηαη 

ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ
1
. Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφ-

ληα κείδνλ πεδίν δεκφζηνπ δηαιφγνπ θαη πνιηηηθήο παξέκβαζεο, ιφγσ ησλ ηερλνινγηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη ζην δηεζλέο, επξσ-

πατθφ, αιιά θαη ειιεληθφ πεξηβάιινλ. Ζ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί θπξί-

αξρν πξνζαλαηνιηζκφ θαη επηδίσμε ζηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ 

ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, κε απνηέιεζκα ηε ξηδηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 

αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή δσή ηνπ αηφκνπ.  

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηδηαίηεξα εθείλα ηεο αξρη-

θήο, ηππηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, φζν εμειηγκέλα θαη αλ είλαη, παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο αθακςίεο ζην πξφβιεκα ηεο άκεζεο θαη ηθαλνπνηεηηθήο πξνζαξκνγήο ηνπο 

ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Τν θελφ απηφ, κεηά ην 

Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν, θαιείηαη λα θαιχςεη, φιν θαη πην έληνλα, ε εμσζρνιηθή εθπαί-

δεπζε, θαη εηδηθφηεξα ε επηκφξθσζε ησλ ελειίθσλ (Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, ρνιή 

Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 2000). 

Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε έρεη απνδεηρζεί φηη ζπκβάιιεη ζηελ ελδπλά-

κσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. Δηδηθφ-

ηεξα απαζρνιεί κεηαμχ άιισλ θαη «ηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο, ηνπο πνιίηεο πνπ απεη-

                                                 
1
 Δλαιιαθηηθά ή παξάιιεια θάπνηνη ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηνπο φξνπο κε ηππηθή εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε κεηά ηελ 

αξρηθή, ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, πεξηνδηθή εθπαίδεπζε. (βι. Καςάιεο & Παπαζηακάηεο, 2002· Rogers, 1999) 
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ινχληαη απφ (ή πνπ ήδε δηαβηνχλ ζε) ζπλζήθεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη επηδηψθνπλ ηζφ-

ηεηα επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηε κφξθσζε, ζηελ εξγαζία θαη ζπλνιηθά ζηελ θνηλσληθή δσή» 

(Γλψκε ηεο ΟΚΔ, 126/2005  ζ. 6). 

Οη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κεηαλαζηψλ αλαθέξνληαη ζηελ 

εμαζθάιηζε πξνζφλησλ θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ. Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ κεηαλαζηψλ επη-

δηψθεη θπξίσο ηε κάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηα ν-

πνία ηθαλνπνηνχλ θπξίσο ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, έηζη ψζηε νη κεηαλάζηεο λα 

εληαρζνχλ ζε απηή επθνιφηεξα. Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη άιισζηε ε 

θπξίαξρε ιεηηνπξγία ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο θαη απνβιέπεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ε-

παγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ε-

παγγεικαηηθψλ ξφισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο δηαηππψλεηαη ε ζέζε πσο ε εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ κεηαλαζηψλ έρεη σο ζθνπφ λα βνεζήζεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, απμάλν-

ληαο ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηθή δηαθπβέξλεζε, κέζσ ηεο πξνψζεζεο πξν-

γξακκάησλ πνιηηηθήο αγσγήο. 

Παξαηεξψληαο ηηο βαζηθέο απηέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κεηαλαζηψλ 

θαίλεηαη αξρηθά πσο ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε είλαη θπξίαξρε, θαζψο ε επαγγεικαηηθή επη-

κφξθσζε απμάλεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Χζηφζν νη θνηλσληθν-πνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο 

θαίλεηαη πσο απνθηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία, κε θπξίαξρε απηή ηεο ελζσκάησζεο
1
.  

Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζε φιεο ηεο ηελ ηζηνξία ήηαλ πάληα κηα θνηλσληθή ιεηηνπξγία 

ε νπνία είρε σο ζθνπφ- κεηαμχ άιισλ βεβαίσο- λα δξάζεη ελαληίνλ ηεο απνκφλσζεο 

θαη ηεο αληηπαξάζεζεο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Η εμαηνκίθεπζε, ν πινπξαιηζκφο 

ησλ ηξφπσλ δσήο θαη ε εμέιημε ησλ θνηλσληψλ ζε πνιππνιηηηζκηθέο απμάλεη ηηο αλά-

γθεο γηα δξάζεηο ελζσκάησζεο. Γηα απηφ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο επηκφξθσζεο θαη κε-

ηαθπαίδεπζεο γηα αλέξγνπο ε ιεηηνπξγία ηεο εμαζθάιηζεο πξνζφλησλ παίξλεη δεπηε-

ξεχνπζα ζεκαζία ζε αληίζεζε πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ελζσκάησ-

ζεο, νη νπνίεο απνθηνχλ πξσηεχνπζα ζεκαζία. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ ζπζηήκαηνο ην ζε-

                                                 
1
 Ζ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο, πέξα απφ ηηο νηθνλνκηθέο ηεο δηαζηάζεηο (πνιιά 

απφ ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα είλαη επηδνηνχκελα) θαη ηε δπλαηφηεηα κηαο δεκηνπξγηθήο ελαζρφιεζεο,  παξέ-

ρεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έλα λέν πιαίζην θνηλσληθήο ζπλεχξεζεο θαη θνηλσληθψλ αληαιιαγψλ. ηελ θαηάζηα-

ζε ηεο αλεξγίαο ή ηεο απνκφλσζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο, φπνπ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πιηθψλ πφξσλ, αιιά θαη 

ηεο ελδερφκελεο πξνζσπηθήο θξίζεο ην ππνθείκελν θηλδπλεχεη λα απνκνλσζεί, ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο πξνζθέξεη έλα λέν νξίδνληα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη αληαιιαγψλ. Έηζη ηα πξνγξάκκαηα απηά 

ιεηηνπξγνχλ θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο πξνψζε-

ζεο κηαο πην ζεηηθήο εηθφλαο ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. (Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, ρνιή Κνηλσληθψλ Δπηζηε-

κψλ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 2000) 
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καληηθφηεξν δελ είλαη ηι καζαίλνπλ νη επηκνξθνχκελνη αιιά ην όηι καζαίλνπλ νη άλεξ-

γνη» (Καςάιεο & Παπαζηακάηεο 2002, ζ. 24). 

Οη λφκηκνη κεηαλάζηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ δηά βίνπ εθπαί-

δεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ παξέρνληαη θαη ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο, κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ 

θνξέσλ
1
 πνπ πινπνηνχλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα. 

 

8.4. Η αποηελεζμαηικόηηηα ηυν ππογπαμμάηυν  εκπαίδεςζηρ ενηλίκυν 

ζηην καηαπολέμηζη ηος κοινυνικού αποκλειζμού  

Ζ ελαζρφιεζε κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ πνπ βηψλνπλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, 

φπσο είλαη θαη νη κεηαλάζηεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ζην πιαίζην άζθεζεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο. Χζηφζν ηα απνηειέζκαηα δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη 

αληηθαηηθά
2
 σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ φπια ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

                                                 
1
 Οη θνξείο παξνρήο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη δηα βίνπ θαηάξηηζεο, πνπ νξίδνληαη απφ ην ζρέδην λφκνπ γηα ηε 

«ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο» (άξζξν 2), πνπ θαηαηέζεθε γηα ςήθηζε ζηε Βνπιή ζηηο 23/5/2005 

είλαη νη αθφινπζνη: 

i. Τπεξεζίεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε παξέρνπλ ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, θαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο επηπέδνπ 

εθπαηδεχζεσο ηα Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, νη ρνιέο Γνλέσλ θαη νη Ννκαξρηαθέο Δ-

πηηξνπέο Λατθήο Δπηκφξθσζεο.   

ii. Τπεξεζίεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ζε απνθνίηνπο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, παλεπηζηεκηαθήο 

θαη ηερλνινγηθήο, παξέρνπλ θαη ηα Ηλζηηηνχηα Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ηδξχνληαη ζε θάζε Ίδξπκα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην θαη Σερλνινγηθφ Δθ-

παηδεπηηθφ Ίδξπκα (ΣΔΗ). 

iii. Τπεξεζίεο δηα βίνπ θαηάξηηζεο ζε απνθνίηνπο ππνρξεσηηθήο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπ-

ζεο παξέρνπλ ηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα 

ηνπ Οξγαληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΔΔΚ) , ελψ ηα Κέληξα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο  (ΚΔΚ) πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 

Πηζηνπνίεζεο Γνκψλ πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη πλνδεπηηθψλ Τπν-

ζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ (Δ.ΚΔ.ΠΗ), παξέρνπλ ππεξεζίεο δηα βίνπ θαηάξηηζεο ηφζν ζε α-

πνθνίηνπο ππνρξεσηηθήο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φζν θαη ζε απνθνίηνπο αλψηαηεο 

(παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο) εθπαίδεπζεο. 

iv. Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην κπνξεί, θαη’ εμαίξεζε, λα νξγαλψλεη θαη λα πινπνηεί 

πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ρσξίο θαη’ αλάγθε λα ηδξχζεη Ηλζηηηνχην Γηα Βίνπ Δθ-

παίδεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην έρεη ηε δπλαηφ-

ηεηα ίδξπζεο Ηλζηηηνχηνπ Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.   

 
2
 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Kνηλσληθνχ Tακείνπ 

ηεο Eπξσπατθήο Kνηλφηεηαο, ε κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ δεκηνπξγεί πνιιέο ακθηβνιίεο γηα 

ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο νκάδσλ πνπ α-

πεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Απφ ηελ άιιε κεξηά κε ηε κεηξήζηκε επηηπρία πνπ έρνπλ ηα πξνγξάκ-

καηα ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο ή επαλαθαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ θηλδπλεχνπλ λα 

θιείζνπλ, αλαλεψλνπλ ηελ άπνςε φηη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη 

θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν λα ιεηηνπξγήζεη πξνιεπηηθά απέλαληη ζηε δηνιίζζεζε πξνο ηελ αλεξγία, ηε θηψρεηα θαη 

ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (Κνγθίδνπ, Σξέζζνπ & Σζηάθαινο 1994). 
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Βεβαίσο, ππάξρνπλ αξθεηά παξαδείγκαηα πνπ θαίλεηαη λα θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκα-

ζία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηηο δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. 

ε πνιιέο φκσο πεξηπηψζεηο ηα απνηειέζκαηα είλαη αξλεηηθά, ηδηαίηεξα, κάιηζηα, φηαλ α-

λαθέξνληαη ζε νκάδεο πνπ βηψλνπλ απνθιεηζκφ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο ζε κηα πεξηνρή. Σέηνηεο νκάδεο είλαη  κεηαλάζηεο ή πξφζθπγεο, νη νπνίνη δελ θιήζεθαλ 

ζε κηα πεξηνρή κε ζηφρν ηελ έληαμή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (δειαδή αληίζεηα κε 

απηφ πνπ ζπλέβε π.ρ. κε ηνπο κεηαλάζηεο απφ ηε Nφηηα Eπξψπε πξνο ηε Γπηηθή Γεξκαλία 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‘60), αιιά εγθαηαζηάζεθαλ εθεί κέζα απφ πξνζσπηθέο ηνπο επηινγέο, 

νη νπνίεο «είλαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ινγηθέο θαη γη απηφ ζπλήζσο ακεηάθιεηεο, δηαθέξνπλ 

φκσο αηζζεηά απφ εθείλεο ηηο επηινγέο πνπ κε καθξννηθνλνκηθά θξηηήξηα ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεσξεζνχλ αληηθεηκεληθά θαιιίηεξεο.» (Κνγθίδνπ, Σξέζζνπ & Σζηάθαινο 1994). 

Ζ επηηπρία πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ην 

γεγνλφο πσο εθαξκφδνληαη θαζεκεξηλά ζε κεγάιν αξηζκφ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

πξνυπνζέηεη ηε  ζεηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη ηξέθεη κε ηε ζεηξά ηεο κηα 

παηδαγσγηθή αηζηνδνμία., πνπ δίλεη ην έλαπζκα θαη ππνρξεψλεη ζε αλαδήηεζε εθείλσλ ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ άιιεο θνξέο επηηξέπνπλ ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηελ επηηπρία 

θαη άιιεο θνξέο ηα θαηαδηθάδνπλ ζε απνηπρία. 

Ζ αλαδήηεζε απηή δελ έρεη δψζεη κέρξη ζήκεξα αθξηβή ζπκπεξάζκαηα, αθνχ ζπλή-

ζσο πεξηνξίδεηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ πξνγξακκάησλ, πξνζδίδνληαο βαξχηεηα ζηνπο επηκέ-

ξνπο παξάγνληεο πνπ ηα δηαθνξνπνηνχλ, αδπλαηψληαο παξάιιεια λα πξνζδηνξίζεη ζεκα-

ληηθνχο παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ πξηλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη βξίζθνληαη 

έμσ απφ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν. Έηζη ζπλήζσο ε επηηπρία ή ε απνηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο 

εξκελεχεηαη κε βάζε ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ,  θαη δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο γελη-

θφηεξεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή.  

Απηή ε πξαθηηθή είλαη ζπλήζεο θαη απνδεθηή φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε πξνγξάκκαηα ε-

ληφο ηνπ θαλνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, επεηδή νη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο εκπεξηέρν-

ληαη ήδε σο θηινζνθία θαη πεξηερφκελν ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πνπ είλαη πξντφλ ησλ 

ζπλζεθψλ απηψλ. H ίδηα πξαθηηθή είλαη, φκσο, απνιχησο ιαζεκέλε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κεηαλαζηψλ 

θαη πξνζθχγσλ πνπ βηψλνπλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, δηφηη ζπρλά ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

θαιείηαη λα πξνεηνηκάζεη ηελ αιιαγή ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ζπλεπψο δελ κπνξεί 

λα ηηο εκπεξηέρεη. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ζηφρνο, πεξηερφκελν θαη κνξθή ηνπ πξν-
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γξάκκαηνο αλαπηχζζνληαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, θαη κε βάζε έλα φξακα πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αιιαγή ησλ 

ζπλζεθψλ απηψλ (φ.π.). 
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9. Τγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

9.1. Μεηανάζηερ ςγεία και κοινυνικόρ αποκλειζμόρ 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο (ζην Καςάιεο 2004), 

«ε πγεία είλαη κηα θαηάζηαζε πιήξνπο θπζηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη δελ ζπλί-

ζηαηαη κφλν ζηελ απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξία». Σν χληαγκα ηεο Διιάδαο
1
 νξίδεη ηελ π-

γεία ησλ πνιηηψλ σο θνηλσληθφ δηθαίσκα πνπ ηειεί ππφ ηε θξνληίδα ηνπ θξάηνπο, ην νπνίν 

νθείιεη λα ιακβάλεη θαη λα πινπνηεί φια εθείλα ηα κέηξα πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ 

πξνάζπηζε ηεο απξφζθνπηεο άζθεζήο ηνπ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο. Ζ πξνζηαζία ηνπ θνηλσλη-

θνχ απηνχ δηθαηψκαηνο ζεκειηψλεηαη θαη απφ άιια λνκηθά θείκελα, φπσο ην πξνεδξηθφ δηά-

ηαγκα 95/2000 κε ηίηιν «Απνζηνιή ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Πξφλνηαο». ε απηφ νξίδεηαη 

ν ππεχζπλνο θξαηηθφο θνξέαο πινπνίεζεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο ηεο 

πγείαο ελψ παξάιιεια πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα θαζήθνληα ηνπ
2
. 

Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηε λνκηθή πξνζηαζία απηή θαζεαπηή ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη 

ηαπηφρξνλα θαη ε δηα ηνπ απνηειέζκαηνο εμαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκα-

ηνο πνπ επηδηψθεηαη κέζα απφ θάζε λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Καηά ηελ εθαξκνγή κηαο δηάηαμεο 

κπνξεί λα παξεκβάιινληαη πξάμεηο, παξαιείςεηο ή θαηαζηάζεηο  πνπ λα αθπξψλνπλ ζηελ 

πξάμε ηελ απφδνζε ηεο ελ ιφγσ πξνζηαζίαο. 

Ζ θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ηζφηηκεο 

πξφζβαζεο ζε (πνηνηηθέο) ππεξεζίεο πγείαο, είλαη δπλαηφλ λα ηξνθνδνηήζεη κηα δηαδηθαζία 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Απηφ κπνξεί λα αθνξά φινπο, αιιά θπξίσο απηνχο πνπ αλήθνπλ 

ζηηο ιεγφκελεο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο είλαη νη κεηαλάζηεο, νη πξφζθπγεο ή νη 

ηζηγγάλνη. Αλ γηα παξάδεηγκα έλαο καθξνρξφληα άλεξγνο κεηαλάζηεο δηακέλεη ζε παξάπεγ-

κα θάησ απφ άζιηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο, απηφ αξθεί ψζηε λα απμεζνχλ ζεκαληηθά νη πηζαλφ-

ηεηεο γηα λα αζζελήζεη. 

                                                 
1
 Άξζξν 21.3 «Τν Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ θαη παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

λεφηεηαο, ηνπ γήξαηνο, ηεο αλαπεξίαο θαη γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ απφξσλ». 

Άξζξν 5.5 «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο γελεηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Νφκνο νξίδεη ηα 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θάζε πξνζψπνπ έλαληη ησλ βηνταηξηθψλ παξεκβάζεσλ» 

 
2
 Άξζξν 1.3 «Απνζηνιή ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Πξφλνηαο είλαη ε άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ Υγεία 

θαη ηελ Πξφλνηα, πνπ πεξηιακβάλεη: 

-Τελ πξναγσγή, ηελ πξνζηαζία, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο 

επεμίαο ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

-Τελ ηζφηεηα ζηελ παξνρή ηνπ πςειφηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ πγείαο θαη πξφλνηαο ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αηφκνπ. 

-Τε πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνη-

αο 
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 Ο απμεκέλνο θίλδπλνο γηα αζζέλεηα, φπσο επίζεο θαη ε πξνζβνιή ηεο πγείαο ηνπ 

θνηλσληθά απνθιεηζκέλνπ, είλαη ζπληζηψζεο ηνπ ζέκαηνο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά 

ππφςε γηα δχν ιφγνπο: Πξψηνλ, επεηδή, ν θίλδπλνο ηεο πξνζβνιήο ηεο πγείαο είλαη απφ κφ-

λνο ηνπ ζηνηρείν-αθεηεξία κηαο δηαδηθαζίαο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Γεχηεξνλ, γηαηί ε 

αζζέλεηα γηα ηνλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλν κπνξεί λα ππξνδνηήζεη κηα άιιε δηαδηθαζία θνη-

λσληθνχ απνθιεηζκνχ, είηε ζην επίπεδν ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο κε 

ζθνπφ ηελ ζεξαπεία, είηε ζε απηφ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε έλα άιιν παξάγνληα θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο, φπσο είλαη ε ηθαλφηεηα πξνο εξγαζία. 

ε επξσπατθφ επίπεδν θαη ζηα πιαίζηα ηνπ πεληαεηνχο θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

δξάζεο 2002-2006, αλαπηχρζεθε ην «Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαι-

ιαγή ζε ζέκαηα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη πγείαο ησλ κεηαλαζηψλ», κηα δηαθξαηηθή ζπλεξ-

γαζία (ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη ε Διιάδα) πνπ απαληά ζηελ αλάγθε παξαθνινχζεζεο θαη 

αλάιπζεο ηνπ ηνκέα ηεο πξφζβαζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο,  γηα ηνλ νπνίν 

νη κειέηεο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν είλαη ζπάληεο θαη ε έθδνζε θνηλψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ 

απφ ηελ Eurostat πξνο ην παξφλ αδχλαηε. 

 

9.2. Ππόζβαζη ηυν μεηαναζηών ζηιρ ςπηπεζίερ ςγείαρ 

ηα δεηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη αζθάιηζεο ησλ κεηαλαζηψλ, ιφγσ ηεο χπαξ-

μεο δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ (λφκηκνη θαη παξάλνκνη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, παιηλλν-

ζηνχληεο νκνγελείο θαη πξφζθπγεο), δελ ππάξρεη έλαο εληαίνο ηξφπνο ξχζκηζεο (Δζληθφ Κέ-

ληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, 2005). Απηφ νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη θαηά ην παξειζφλ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο, πξνζπαζψληαο λα πεξηνξίζεη ην έιιεηκκα ζηα νηθνλνκηθά ησλ λνζνθν-

κείσλ, ηνπιάρηζηνλ ζην θνκκάηη πνπ ζπλδεφηαλ κε ην «ιαζξεκπφξην πγείαο»
1
 πξνέβε ζηελ 

                                                 
1
 Ζ αλαθνξά ζην «ιαζξεκπφξην πγείαο» μεθηλά ζηηο 13 Ηνπιίνπ 2000 κε ηελ εγθχθιην Τ4α/νηθ.8992, ε πεξίθε-

κε εγθχθιηνο Παπαδφπνπινπ -απφ ην φλνκα ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο- ε νπνία πξνθάιεζε κεγάιε ζπδήηεζε θαη 

πνηθίιεο αληηδξάζεηο φρη κφλν ζηνλ ηαηξηθφ θφζκν αιιά θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Ο ηίηινο απηήο 

ηεο εγθπθιίνπ είλαη «Ιαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε αιινδαπψλ» θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. 

Με ην έγγξαθν απηφ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ξχζκηζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ πξφζβαζεο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

πγείαο γηα φινπο ηνπο αιινδαπνχο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ρψξα καο, θαζψο φπσο παξαηεξείηαη,  έρνπλ αλαπηπ-

ρζεί παξάλνκα δίθηπα ζηα νπνία εκπιέθνληαη ππάιιεινη φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ηδησηηθνί γηαηξνί, νη νπνίνη 

δηνρεηεχνπλ παξάλνκα αζζελείο ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ. ην «ιαζξεκπφξην πγείαο» ππνζηεξίδεηαη φηη ζπκ-

κεηέρνπλ πνιινί αιινδαπνί κε δχν ηξφπνπο.  

ηελ πξψηε πεξίπησζε, πξφθεηηαη γηα αζζελείο νη νπνίνη δελ δηακέλνπλ ζηε ρψξα καο, αιιά εηζέξρνληαη ζηελ 

Διιάδα σο ηνπξίζηεο θαη εληφο ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εηζάγνληαη ζηα λνζνθνκείν κε ηελ δηαδηθαζία 

ηνπ «επείγνληνο», γηα πεξηζηαηηθά πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία. 

Αληηζέησο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο εγθπθιίνπ, πξφθεηηαη γηα παλάθξηβεο πξνγξακκαηηζκέλεο εγ-

ρεηξήζεηο ή λνζειείεο, παξφιν πνπ ε δσή ηνπ αζζελνχο δελ δηαηξέρεη άκεζν θίλδπλν. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη 

φηη «ζήκεξα ην 80% θαη πιένλ ησλ θιηλψλ νξηζκέλσλ καηεπηηθψλ θιηληθψλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΣΥ θαηαιακβά-
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έθδνζε εγθπθιίσλ πνπ έζεηαλ δηαθξίζεηο ζην θαζεζηψο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο 

αιινδαπνχο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Διιάδα.  

9.2.1. Αιινδαπνί νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο ( λόκηκνη) 

ηνλ ηζρχνληα λφκν 2910/2001, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 39 παξ.1 ηνπ θεθαιαί-

νπ γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αιινδαπψλ, αλαθέξεηαη φηη «νη αιινδαπνί 

πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα αζθαιίδνληαη ζηνπο νηθείνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

θαη απνιακβάλνπλ ησλ ηδίσλ αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ µε ηνπο εκεδαπνχο». Δπνκέλσο, νη 

αιινδαπνί εθείλνη πνπ έρνπλ εηζέιζεη ζηε ρψξα θαη παξακέλνπλ λφκηκα, εθφζνλ απαζρν-

ινχληαη µε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή αζθνχλ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

έρνπλ ην δηθαίσκα θαη ηελ ππνρξέσζε λα αζθαιίδνληαη ζηνπο δηάθνξνπο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο, φπσο αθξηβψο θαη νη Έιιελεο πνιίηεο θαη δηθαηνχληαη ηηο ίδηεο παξνρέο. 

Πξνθεηκέλνπ φκσο λα ηνπο ρνξεγεζεί ε άδεηα παξακνλήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θά-

πνηεο πξνυπνζέζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, λα είλαη αζθαιηζκέλνη γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ λν-

ζειείαο, ηαηξηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη γηα ηελ θάιπςε εξγαηηθνχ αηπρήκα-

ηνο ή λα έρνπλ ήδε ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε. 

Δπίζεο, απαηηείηαη λα είλαη πγηείο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη µε ην πηζηνπνηεηηθφ 

πγείαο, πνπ εθδίδεηαη απφ εκεδαπά θξαηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ή θέληξα πγείαο ή ζεξα-

πεπηήξηα θαη ηαηξεία ηνπ ΗΚΑ. ε απηφ, πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη φηη ν αιινδαπφο δελ πάζρεη 

απφ λφζεκα, ην νπνίν ζχκθσλα µε ηα δηεζλή δεδνκέλα θαη ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τ-

γείαο (ΠΟΤ), κπνξεί λα απνηειέζεη θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία. Σα έμνδα γηα ηηο εμεηά-

ζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ βαξχλνπλ ηνλ ελδηαθεξφκελν αι-

ινδαπφ (άξζξ.21 θαη 26 Ν. 2910/2001)
1
.  

                                                                                                                                                       
λνληαη απφ αιινδαπέο πνπ εηζήρζεζαλ σο „επείγνληα‟ πεξηζηαηηθά γηα δσξεάλ λνζειεία, ελψ είηε έρνπλ αθηρζεί 

ζηε ρψξα καο ιίγα κφιηο εηθνζηηεηξάσξα πξηλ ηε γέλλα κε ηνπξηζηηθή βίδα, είηε δελ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζπρλά βξίζθνληαη παξάλνκα ζηε ρψξα καο». 

Ζ δεχηεξε πεξίπησζε πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηελ είζνδν ζηελ Διιάδα κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ δσξεάλ 

λνζειεία, φινπο ηνπο άιινπο αιινδαπνχο πνπ δηακέλνπλ ζηε ρψξα καο, επίζεκα ή φρη, θαη είλαη αλαζθάιη-

ζηνη. Όπσο ηνλίδεηαη ζηελ εγθχθιην, πιαζηνγξαθνχληαη βηβιηάξηα νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ή θαη βηβιηάξηα α-

ζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, κε ηα νπνία παξέρεηαη δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζειεπηηθή πεξίζαιςε απφ ηα 

λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ. (Καςάιεο, 2004) 

 

 
1
 Άπθπο 21. 1. Σηνλ αιινδαπφ πνπ έρεη ιάβεη ζεψξεζε εηζφδνπ γηα ηελ παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζηελ Δι-

ιάδα ρνξεγείηαη άδεηα παξακνλήο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

………………………………………………………………………………………………… 

γ. είλαη πγηήο θαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ λνζειείαο, ηαηξηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη 

γηα ηελ θάιπςε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή φηη έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε,  

2. Η αίηεζε ηνπ αιινδαπνχ ζπλνδεχεηαη απφ: 
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Πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη νη αιινδαπνί πνπ θαηνηθνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, 

γηα δπν ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, ζην πιαίζην ηεο νηθνγελεηαθήο ζπλέλσ-

ζεο, λα δεηήζνπλ ηελ είζνδν θαη εγθαηάζηαζε ησλ µειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ζηε ρψξα 

(ζχδπγνο, άγακα ηέθλα θάησ ησλ 18 εηψλ). ηελ πεξίπησζε απηή, ηα µέιε ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ, πνπ ζπληεξνχληαη απφ απηφλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα αζθαιηζηνχλ έκκεζα ζηνλ αζθαιη-

ζηηθφ θνξέα ηνπ αιινδαπνχ (άξζξ. 28 Ν. 2910/2001)
1
. 

Γηα ηελ παξνρή λνζνθνκεηαθήο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζ’ απηή ηελ 

θαηεγνξία αιινδαπψλ, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε βηβιηαξίνπ πγείαο αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα 

λα θαιπθζεί ε δαπάλε απφ απηφλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη βηβιηάξην πγείαο αζθα-

ιηζηηθνχ θνξέα, ππνρξενχληαη λα πιεξψζνπλ ηε δαπάλε ηεο λνζειείαο ηνπο. Καη’ εμαίξεζε 

γίλνληαη δεθηά γηα λνζειεία µφλν επείγνληα πεξηζηαηηθά θαη πάληνηε κέρξη ηελ ζηαζεξν-

πνίεζε ηεο πγείαο ηνπο. Γηα εηζαγσγή ζην λνζνθνκεία ηαθηηθνχ πεξηζηαηηθνχ πξνθαηαβάι-

ιεηαη ππνρξεσηηθά ην 50% ηνπ εθηηκψκελνπ θφζηνπο λνζειείαο. 

9.2.2. Παιηλλνζηνύληεο νκνγελείο 

Αλαθνξηθά µε ηνπο παιηλλνζηνχληεο νκνγελείο Πνληίνπο θαη ηνπο Βνξεηνεπεηξψηεο, 

ηζρχεη επλντθφηεξν θαζεζηψο. Ζ έκθαζε ζηελ πξνζηαζία απηήο ηεο νκάδαο θαίλεηαη θαη 

απφ ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ ζεζκψλ φπσο ην Δζληθφ Ίδξπκα Τπνδνρήο θαη Απνθαηάζηαζεο 

Απνδήκσλ θαη Παιηλλνζηνχλησλ Οκνγελψλ Διιήλσλ, (ΔΗΤΑΠΟΔ), ηελ ίδξπζε θαη ιεη-

                                                                                                                                                       
………………………………………………………………………………………………… 

γ. απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ λνζειείαο, ηαηξηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο θαη γηα ηελ θάιπςε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή φηη έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε, 

………………………………………………………………………………………………………. 

ε. πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, πνπ εθδίδεηαη απφ εκεδαπά θξαηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ή θέληξα πγείαο ή ζεξαπεπηή-

ξηα θαη ηαηξεία ηνπ Ι.Κ.Α., φηη ν αιινδαπφο δελ πάζρεη απφ λφζεκα, ην νπνίν ζχκθσλα µε ηα δηεζλή δεδνκέλα 

θαη ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Υγείαο (Π.Ο.Υ.) κπνξεί λα απνηειέζεη θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία. Τα έμνδα 

βαξχλνπλ ηνλ ελδηαθεξφκελν αιινδαπφ. 

Αθξηβψο ίδηεο είλαη ν πξνυπνζέζεηο θαη γηα ηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο άδεηαο παξακνλήο  γηα ηελ άζθεζε αλε-

μάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (άξζξν 26). 

 
1
 Άπθπο 28.1. Ο αιινδαπφο πνπ θαηνηθεί λφκηκα ζηελ Διιάδα επί δχν ηνπιάρηζηνλ έηε κπνξεί λα δεηήζεη ηελ 

είζνδν θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα µειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ εθφζνλ:  

α. ηα. ηα µέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ πξφθεηηαη λα θαηνηθήζνπλ καδί ηνπ, 

β. ν αηηψλ αιινδαπφο απνδεηθλχεη φηη δηαζέηεη πξνζσπηθφ εηζφδεκα ζηαζεξφ θαη επαξθέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην εκεξνκίζζην ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, θαζψο θαη θα-

ηάιιειν θαηάιπκα θαη αζθάιηζε πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πνπ κπνξεί λα θαιχςεη θαη ηα µέιε ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ πνπ ζα ζπληεξνχληαη απφ απηφλ. 

2. Ωο µέιε νηθνγέλεηαο ηνπ αιινδαπνχ πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα ζην πιαίζην ηεο νηθνγελεηαθήο ζπλέλσζεο 

λννχληαη: 

α. ν ζχδπγφο, 

β. ηα θάησ ησλ 18 εηψλ άγακα ηέθλα ηνπ, 

γ. ηα θάησ ησλ 18 εηψλ άγακα ηέθλα ηνπ ζπδχγνπ ηνπ, εθφζνλ ηνπ έρεη αλαηεζεί ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο. 
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ηνπξγία θέληξσλ θηινμελίαο θαη ηε δεκηνπξγία θέληξνπ πκπαξάζηαζεο Παιηλλνζηνχλησλ 

Μεηαλαζηψλ απφ ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο. Ζ πξνζηαηεπηηθή πνιηηηθή ζε ζρέζε µε ηα 

δεηήκαηα πγείαο επηθεληξψλεηαη ζηα εμήο : 

 ηε δπλαηφηεηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ ΟΓΑ (γηα αλαζθάιηζηνπο ππε-

ξήιηθεο). 

 ην δηθαίσκα δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο-λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο.  

 ηε ρνξήγεζε έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο απφ ην Τπ. Δξγαζίαο θαη βν-

εζήκαηα επαλαπαηξηζκνχ απφ ην Τπ. Τγείαο. 

Οη παιηλλνζηνχληεο νκνγελείο απνθηνχλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ρσξίο ηδηαίηεξεο δη-

αηππψζεηο, αλ απνδείμνπλ φηη έρνπλ ειιεληθή θαηαγσγή. Μεηά ηελ απφθηεζε ηεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο ηα άηνκα απηά έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο µε ηνπο Έιιελεο πνιί-

ηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ηελ ειιεληθή θαηαγσγή ηνπο, εμν-

κνηψλνληαη µε ηνπο παξάλνκνπο αιινδαπνχο. Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ νκνγελψλ, γηα πα-

ξνρή λνζνθνκεηαθήο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο απαηηείηαη ε χπαξμε βηβιηαξίνπ 

πγείαο αζθαιηζηηθνχ θνξέα. 

 

9.2.3. Οη αλαγλσξηζκέλνη πνιηηηθνί πξόζθπγεο 

Οη αλαγλσξηζκέλνη αιινδαπνί πνιηηηθνί πξφζθπγεο απνιακβάλνπλ φισλ ησλ παξν-

ρψλ πνπ απνιακβάλνπλ θαη νη Έιιελεο πνιίηεο µε ηνπο νπνίνπο εμνκνηψλνληαη σο πξνο ηα 

δηθαηψκαηα ζε παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. πλεπψο έρνπλ  δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηηο 

παξνρέο πγείαο, ίδηα µε απηά ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. Δπίζεο δηθαηνχληαη δσξεάλ ηαηξνθαξ-

καθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, εθφζνλ ηνπο έρεη δνζεί ην δειηίν ηαπηφηεηαο πξφ-

ζθπγα ή ην δειηίν αηηήζαληνο άζπιν αιινδαπνχ ή ην εηδηθφ δειηίν παξακνλήο γηα αλζξσ-

πηζηηθνχο ιφγνπο. 

9.2.4.  Οη µε λόκηκνη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο 

Παξά ηε λνκηκνπνίεζε κεγάινπ αξηζκνχ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, εληνχηνηο εμα-

θνινπζνχλ λα ππάξρνπλ πνιινί παξάλνκα δηακέλνληεο αιινδαπνί θαη νηθνλνκηθνί κεηαλά-

ζηεο. ρεηηθά µε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ αιινδαπψλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ µε λφ-

κηκσλ ηφζν ζηνλ πξνεγνχκελν λφκν (1975/91, άξζξν 31, παξ. 2) φζν θαη ζηνλ λεφηεξν 

(2910/2001), ππάξρεη δηάηαμε ζχκθσλα µε ηελ νπνία  
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ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ππνρξενχληαη λα µε δέρνληαη γηα 

εμέηαζε αίηεκα αιινδαπνχ πνπ βξίζθεηαη ζην ειιεληθφ έδαθνο αλ δελ είλαη θάηνρνο 

άδεηαο παξακνλήο ή δελ έρεη ζεψξεζε εηζφδνπ ή γεληθά δελ απνδεηθλχεη φηη παξακέλεη 

λφκηκα ζηελ Διιάδα. Δμαηξνχληαη ηα λνζνθνκεία, ηα ζεξαπεπηήξηα θαη νη θιηληθέο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη αιινδαπνί εηζάγνληαη εθηάθησο γηα λνζειεία (άξζξν 51, παξ. 1). 

Ο λεφηεξνο λφκνο ζπκπιεξψλεη ηελ παξαπάλσ δηάηαμε πξνβιέπνληαο φηη εμαηξνχ-

ληαη θαη ηα αλήιηθα παηδηά. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα µελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρήο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο ζηήξημεο θαζψο θαη µε ηθαλνπνίεζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο κεηαλάζηε 

αιινδαπνχ, πνπ δελ δηακέλεη λφκηκα ζηε ρψξα µαο Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, νη αιινδαπνί πνπ 

επξίζθνληαη παξάλνκα ζηε ρψξα µαο, ζηεξνχληαη αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη δελ γίλν-

ληαη δεθηνί ζηα λνζνθνκεία, ζεξαπεπηήξηα θαη θιηληθέο. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη φηη νη δηεπ-

ζπληέο ησλ θιηληθψλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ηελ αζηπλνκηθή π-

πεξεζία ή ηελ ππεξεζία αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο γηα ηελ άθημε θαη αλαρψξεζε αι-

ινδαπψλ, πνπ λνζειεχνληαη ζηα ηδξχκαηα απηά (Ν. 2910 άξζξν 54)
1
.  

Οη ππάιιεινη ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ, πνπ παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο απηέο, δηψ-

θνληαη πεηζαξρηθά θαη ηηκσξνχληαη ζχκθσλα µε ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα γηα παξάβαζε θαζή-

θνληνο.  

9.3. Σςμπεπάζμαηα. Νομοθεηικά κενά και κπιηική ηυν μέηπυν ςγείαρ και 

κοινυνικήρ ππόνοιαρ 

ε γεληθέο γξακκέο ε ζχληνκε απηή αλαθνξά ζηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγεηνλν-

κηθή αζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ δείρλεη πσο κφλν νη κφληκα εγθαηεζηεκέλνη 

κεηαλάζηεο ζηε ρψξα έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ηφζν νη ίδηνη φζν θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, 

                                                 
1
 Άπθπο 54. 

 2. Οη δηεπζπληέο μελνδνρείσλ, παξαζεξηζηηθψλ θέληξσλ, θιηληθψλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ νθείινπλ λα ε-

λεκεξψλνπλ ηελ αζηπλνκηθή ππεξεζία ή ηελ Υπεξεζία Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο γηα ηελ άθημε θαη ηελ 

αλαρψξεζε αιινδαπψλ πνπ θηινμελνχλ.(εκείσζε: Η δηάηαμε απηή θξίζεθε αληηζπληαγκαηηθή από ηελ 

Αξρή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα
 
, ε νπνία ζεκεηώλεη όηη ε βεβαηόηεηα όηη ζα εηδν-

πνηεζεί ε αζηπλνκία ζα απνηξέςεη ηνλ αζζελή από ην λα επηδηώμεη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε. Η πξνζηα-

ζία ηεο πγείαο είλαη δηθαίσκα όισλ ελώ «η διαθοποποίηζη ημεδαπών και αλλοδαπών καθίζηαηαι και εξ’ 

αςηού ηος λόγος αθέμιηη». Όπσο ππνζηεξίδεη ε ελ ιόγσ αλεμάξηεηε Αξρή, ε επίκαρε δηάηαμε νδεγεί ζε 

άληζε κεηαρείξηζε εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ θαη παξαβηάδεη επαίζζεηα δεδνκέλα, όπσο απηό ηεο θαηά-

ζηαζεο ηεο πγείαο ελόο πξνζώπνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, κε απνηέιεζκα ηε ζπλαθό-

ινπζε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ πληάγκαηνο) 

 

3. Σηα πξφζσπα πνπ παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, πέξαλ άιισλ θπξψζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, επηβάιιεηαη, µε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, ρξεκαηηθφ 

πξφζηηκν απφ πεληαθφζηεο ρηιηάδεο έσο έλα εθαηνκκχξην δξαρκέο. 
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ελψ νη κε λφκηκνη δελ θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά θαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο επείγνληνο πεξη-

ζηαηηθνχ ηνπο παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο ππεξεζίεο.  

ρεηηθά µε ηηο παξνρέο ησλ αζθαιηζκέλσλ αιινδαπψλ δελ θαίλεηαη εμαξρήο λα π-

πάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηνπο γεγελείο θαη ζηνπο αιινδαπνχο. Οη αιινδαπνί 

δηθαηνχρνη έρνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ηηο ίδηεο παξνρέο πνπ πξνζθέξνληαη θαη ζηνπο Έιιελεο 

αζθαιηζκέλνπο. Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη αζθαιίδνληαη ζηηο ρακειέο αζθαιηζηηθέο θαηεγν-

ξίεο θαη ζε ρακειά θιηκάθηα δηαθνξνπνηεί ην χςνο ησλ παξνρψλ ζε είδνο θαη ζε ρξήκα θαη 

καθξνπξφζεζκα ζα δηαθνξνπνηήζεη θαη ην χςνο ησλ ζπληάμεσλ.  Δθηφο φκσο απφ ηνπο πα-

ξάγνληεο πνπ ζε λνκηθφ επίπεδν θαζνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζε ζέκαηα π-

γείαο, απαηηείηαη θαη ε εμέηαζε ησλ de facto ζπλζεθψλ γηα λα δηαπηζησζεί αλ ζηελ πξάμε ε 

ελ ιφγσ πξνζηαζία ηεξείηαη ή αθπξψλεηαη θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο
1
.  

εκαληηθφ ζεκείν αξλεηηθήο θξηηηθήο απνηέιεζε ε δηάηαμε ηνπ λφκνπ, πνπ επαλα-

ιακβάλεηαη ζε εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (επαλαιακβάλνληαο απηά πνπ πξνέβιεπε 

θαη ε εγθχθιηνο «Παπαδφπνπινπ»), θαη απαγνξεχεη ζηα λνζνθνκεία θαη ηα Κέληξα Τγείαο 

λα αληηκεησπίδνπλ ηαθηηθά πεξηζηαηηθά αιινδαπψλ ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα παξα-

κνλήο ζηε ρψξα, ε νπνία «αληηκεησπίδεη ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπο κε 

ινγηθή απνθιεηζκνχ θαη ζηέξεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο» (Βεληδέινο, 2005). Πέξαλ ηνπ γε-

γνλφηνο φηη ην θαηλφκελν ηνπ «ιαζξεκπνξίνπ πγείαο» είλαη θάζε άιιν παξά λέν γηα ηελ ει-

ιεληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη εληππσζηαθφ πσο γηα ην Τπνπξγείν ε επζχλε βαξαίλεη εμνιν-

θιήξνπ ηνπο αιινδαπνχο αζζελείο ελαληίνλ ησλ νπνίσλ παίξλνληαη ηα δξαζηηθά απηά κέ-

ηξα. Δθηφο ινηπφλ απφ ηελ θσηνγξάθεζε ησλ κεηαλαζηψλ σο ησλ ππαίηησλ απηήο ηεο θα-

ηάζηαζεο κε έλα ηξφπν γεληθφινγν, ειιείςεη βεβαίσο έγθπξσλ ζηαηηζηηθψλ θαη επηζηεκνλη-

θψλ δεδνκέλσλ, ν λφκνο θαη ε εγθχθιηνο παξνπζηάδνπλ έλα επηπιένλ πξφβιεκα εζηθήο ηά-

μεο.  Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ έγθεηηαη ζην βαζκφ εηνηκφηεηαο 

θαη δηάζεζεο ησλ ηαηξψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα λέα αζηπλνκηθά θαζήθνληα ειέγρνπ πνπ 

                                                 
1
 Πέξα απφ ηα λνκηθψο θαζνξηδφκελα ππάξρνπλ δεηήκαηα φπσο απηφ ηεο γιψζζαο ή ησλ δηάθνξσλ πνιηηηζηη-

θψλ ε ζξεζθεπηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ κεηαλαζηψλ (π.ρ εμέηαζε εγθχσλ κνπζνπικάλσλ γπλαηθψλ απφ άλ-

δξεο καηεπηήξεο) , ηα νπνία αλ θαη δελ είλαη αλππέξβιεηα θαη δελ επεξεάδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηα λνζνθνκεία, 

εληνχηνηο πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά γηα ηελ εμαζθάιηζε πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. ε ζρέζε 

κε ην πξφβιεκα ηεο γιψζζαο, ηφζν ε θαηαλφεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο πγείαο ή ηεο πξνηεηλφκελεο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, φζν θαη ε αλάπηπμε ηεο αλαγθαίαο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνλ αζζελή θαη ην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ απνηεινχλ απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη νξζή αληηκεηψπηζε θάζε πεξηζηαηηθνχ.  
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ηνπο απνδίδνληαη κε ηελ κνξθή κάιηζηα ηεο απαξαίηεηεο πξνυπφζεζεο σο πξνο ηελ παξνρή 

ηαηξηθήο θξνληίδαο (πέξα απφ ην ηαηξηθφ ηνπο θαζήθνλ)
1
. 

Ζ αδπλακία πεξίζαιςεο ησλ παξάλνκσλ αιινδαπψλ, ππφ ην θφβν ηεο ζχιιεςεο θαη 

ηεο απέιαζεο, εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ζπλνιηθά ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, αθνχ 

πνιινί κεηαλάζηεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ νηθνλνκηθά ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

ηδησηψλ ελψ νη δπλαηφηεηεο εμππεξέηεζεο απφ ηηο κνλάδεο  ησλ ΜΚΟ είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

ην ζπκπέξαζκα απηφ θαηαιήγεη θαη κηα ηαηξηθή κειέηε (ζην Καςάιεο, 2004) ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη σο παξάδεηγκα φηη 

νη [παξάλνκνη] θπξίσο κεηαλάζηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ λνζήζνπλ απφ θπκαηίσζε, 

δελ είλαη αλακελφκελν λα πξνζέιζνπλ ζε θξαηηθέο ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο, νχηε ζα έρνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα λα λνζειεπζνχλ απφ ηδηψηεο γηαηξνχο θαη άξα  ζα απνηειέζνπλ εζηί-

εο δηαζπνξάο ηνπ λνζήκαηνο γηα νιφθιεξε ηελ θνηλσλία. 

Ζ δηαδηθαζία απφθηεζεο λφκηκσλ αδεηψλ παξακνλήο θαη εξγαζίαο αλαδεηθλχεηαη ζε  

έλα ζεζκηθήο θχζεο έκκεζν εκπφδην θαηά ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Δληνπίδν-

ληαη  λνκνζεηηθά θελά, πνπ αθνξνχλ ηνπο αιινδαπνχο ρσξίο άδεηα παξακνλήο, πνπ έρνπλ 

φκσο θαηαζέζεη αίηεζε γηα αλαλέσζε άδεηαο θαζψο θαη ηνπο θαηφρνπο άδεηαο παξακνλήο 

γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο (Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, 2005, ζ. 18) 

Σηελ πξψηε πεξίπησζε, νη αιινδαπνί ρσξίο άδεηα παξακνλήο, κεηαμχ άιισλ, δελ 

κπνξνχλ λα εθδψζνπλ ή λα αλαλεψζνπλ βηβιηάξηα πγείαο γηα ηνπο ίδηνπο ή ηα πξνζηα-

ηεπφκελα µέιε ηνπο θαη λα ιάβνπλ ηηο παξνρέο ή ηα επηδφκαηα πνπ δηθαηνχληαη κέρξη 

ηελ έθδνζε ηεο λέαο άδεηαο. Λφγσ ησλ ζεκαληηθψλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ ζεκεηψλνληαη 

                                                 
1
 Οη δηαηάμεηο απηέο ηειηθά δελ εθαξκφζηεθαλ. Σα ζσκαηεία ησλ λνζνθνκεηαθψλ γηαηξψλ θαη ησλ εξγαδνκέ-

λσλ ζηα λνζνθνκεία αξλήζεθαλ κε πιήζνο αλαθνηλψζεσλ θαη εθδειψζεσλ λα εθαξκφζνπλ ηηο αληίζηνηρεο 

δηαηάμεηο επηθαινχκελνη, εθηφο απφ αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, θαη ηνλ φξθν ηνπ Ηππνθξάηε πνπ απαγνξεχεη ηελ 

νπνηαδήπνηε θαηάδνζε αζζελνχο. Πέξα απφ ηηο νδεγίεο πξνο ζπλαδέιθνπο πξνβιέθζεθε απφ ηνπο ηαηξηθνχο 

ζπιιφγνπο θαη ηα ζσκαηεία ε «θχξσζε» ηεο δηαγξαθήο ησλ κε ζπκκνξθνχκελσλ. 

Σξηάληα κήλεο αξγφηεξα, θάησ απφ ην βάξνο θαη ηεο αληίδξαζεο ηεο θνηλήο γλψκεο, ην Τπνπξγείν Τγείαο κε 

λέα εγθχθιην ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2002(εγθχθιηνο Τ4α/νηθ.119820 ηεο 4/12/2002 κε ηίηιν «Ιαηξνθαξκαθεπηηθή 

θαη Ννζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε αιινδαπψλ» θαηαξγεί θαη επηζήκσο ηελ ππνρξέσζε ησλ ηαηξψλ λα εηδνπνηνχλ 

ηηο αξκφδηεο αξρέο ζηελ πεξίπησζε πνπ αληηιεθζνχλ φηη πξφθεηηαη γηα αλεπίζεκν κεηαλάζηε.  Παξακέλνπλ, 

βεβαίσο, φια ηα δπζκελή κέηξα πνπ ιακβάλνληαη εηο βάξνο ηδίσο ησλ αλεπηζήκσλ κεηαλαζηψλ, φπσο ε δηάηα-

με κε ηελ νπνία δελ γίλνληαη δεθηά ηα κέιε απηήο ηεο θαηεγνξίαο γηα κε επείγνληα πεξηζηαηηθά. Ζ κε θπβεξ-

λεηηθή νξγάλσζε «Γηαηξνί ρσξίο Σχλνξα» ζε αλνηρηή επηζηνιή-δηακαξηπξία πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο αλα-

θέξεη φηη ε δηάθξηζε επεηγφλησλ θαη ηαθηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ηελ νπνία ζα δηελεξγνχλ ελππφγξαθα νη ππεχζπ-

λνη ησλ Δθεκεξείσλ, είλαη ηαπηφρξνλα ηαηξηθά αλέθηθηε θαη επηθίλδπλε. «Ιαηξηθά αλέθηθηε είλαη γηαηί ν δηα-

ρσξηζκφο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ επηζθαιήο αθνχ γηα παξάδεηγκα είλαη δχζθνιε ε απάληεζε ζε έλα εξψηεκα 

φπσο «κηα πάζεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, ε νπνία ρσξίο ζεξαπεία κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα εμειηρζεί ζε κνηξαία 

νμεία αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, είλαη νμχ ή ζηαζεξνπνηεκέλν ρξφλην πεξηζηαηηθφ;» (Καςάιεο, 2004) 
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ζηελ έθδνζε αδεηψλ παξακνλήο, πξνηείλεηαη λα παξακέλνπλ γη‟ απηφ ην δηάζηεκα λφ-

κηκα ζηε ρψξα θαη λα θαιχπηνληαη απφ ηε «βεβαίσζε θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ έθ-

δνζεο άδεηαο παξακνλήο», µε ηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε φισλ απηψλ 

ησλ δηθαησκάησλ. 

Σηε δεχηεξε πεξίπησζε, ελψ ε άδεηα παξακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο (άξζξ. 

37 παξ. 4 α ηνπ Ν.2910/2001) ρνξεγείηαη θπξίσο φηαλ ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη πγείαο 

ηνπ αηηνχληνο, δελ πξνβιέπεηαη δσξεάλ λνζνθνκεηαθή θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξί-

ζαιςε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ. Η πξφβιεςε απηή επηβάιιεηαη 

θαη γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο µε ηνπο θαηφρνπο άδεηαο παξακνλήο γηα αλζξσπηζηη-

θνχο ιφγνπο πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο αιινδαπνχο, ησλ νπνίσλ ε αίηεζε αζχινπ έρεη α-

πνξξηθζεί. 

εκαληηθή είλαη επίζεο ε δηάθξηζε πνπ γίλεηαη εηο βάξνο ησλ κεηαλαζηψλ σο πξνο 

ηα απαηηνχκελα θαη’ έηνο εκεξνκίζζηα γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο παξακνλήο, θαη ηεο 

ζπλαθφινπζεο κε απηή αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. Δλψ γηα ηνπο Έιιελεο εξγαδφκελνπο ην θα-

ηψηαην φξην εηζθνξψλ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία (ΗΚΑ) είλαη 40 κέξεο ζηελ νηθνδνκή θαη 50 

ζηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα λα αλαλεψζνπλ νη κεηαλάζηεο ηελ άδεηα παξακνλήο πξέπεη 

λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 150 εκέξεο αζθάιηζεο θάζε έηνο. Γεληθά παξαηεξείηαη πσο ν ζπλνιη-

θφο αξηζκφο δεισκέλσλ εκεξψλ εξγαζίαο γηα ηνπο αιινδαπνχο είλαη ρακειφο, θάηη πνπ πη-

ζαλφηαηα νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο νη ρακειφκηζζνη αιινδαπνί πξνηηκνχλ ζηηο πεξηζζφηε-

ξεο ησλ πεξηπηψζεσλ (ζε ζπκθσλία κε ηνλ εξγνδφηε ηνπο) λα κε δειψλνπλ ηελ ακνηβή 

ηνπο, ψζηε λα θεξδίδνπλ ιίγν πεξηζζφηεξα ρξήκαηα βξαρππξφζεζκα, αθφκα θαη αλ απηφ 

ζεκαίλεη φηη δε ζα έρνπλ αζθάιεηα ζην κέιινλ. 

Σέινο ζεκαληηθή είλαη ε απνπζία δνκψλ θνηλσληθήο ζηήξημεο ησλ κεηαλαζηψλ 

(ζπκβνπιεπηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο), ηδηαίηεξα ρξήζηκεο θαηά ην πξψην δηάζηεκα κεηά 

ηελ άθημή ηνπο ζηε ρψξα.. Έηζη είλαη ζπρλφ θαηλφκελν  

ε ππνθαηάζηαζε ηεο αλεπάξθεηαο ησλ κεραληζκψλ ππνζηήξημεο ηνπ θνηλσληθνχ θξά-

ηνπο γηα ηνπο κεηαλάζηεο αθελφο απφ δίθηπα νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, αθεηέξνπ απφ 

εζεινληηθά θηλήκαηα-δίθηπα αιιειεγγχεο. Η αλάπηπμε ηεο δξάζεο ησλ θηλεκάησλ απ-

ηψλ ζπληειείηαη ζε έλα θνηλσληθνπνιηηηθφ πεξηβάιινλ κε ηηο ηζηνξηθέο ηνπ δνκέο θαη 

εκπεηξίεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζπλνιηθφηεξε αδπλακία ζπγθξφηεζεο ζπιινγη-

θψλ πνιηηηθψλ ππνθεηκέλσλ, ελ πξνθεηκέλσ θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κεηαλάζηεο (Κέ-

ληξν Δξεπλψλ Μεηνλνηηθψλ Οκάδσλ, 2003). 
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10. Καηαπνιέκεζε θηώρεηαο θαη θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ 

10.1. Δςπυπαφκοί ζηόσοι για ηην καηαπολέμηζη ηηρ θηώσειαρ και ηος κοι-

νυνικού αποκλειζμού 

Σα Δπξσπατθά πκβνχιηα ζηε Ληζζαβφλα (2000) θαη ζηε  Φέηξα (2000) θαηέζηεζαλ 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο θηψρεηαο
1
 σο έλα απφ ηα θεληξηθά 

ζηνηρεία ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ επξσπατθνχ θνηλσληθνχ πξνηχπνπ. ην πιαίζην απηφ ε 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαηέζηε σο νπζηαζηηθφο άμνλαο ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ ηεο λα γίλεη έσο ην 

2010 ε πιένλ αληαγσληζηηθή θαη ε πιένλ δπλακηθή νηθνλνκία παγθνζκίσο, κε δπλαηφηεηεο 

επίηεπμεο κηαο δηαξθνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη  απφ πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή βειηίσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη κεγαιχηεξε θνηλσληθή πξνζηαζία θαη  ζπλνρή. Σν 

πςειφ επίπεδν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζα πξνζθέξεη ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο ηα κέζα γηα 

λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αληημνφηεηεο θαη γηα λα εμαιείςνπλ, αιιά θαη λα πξνιάβνπλ, ηηο ρεη-

ξφηεξεο θαη πην απάλζξσπεο κνξθέο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Χο ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

επηιέρζεθε ε «Αλνηθηή Μέζνδνο Σπληνληζκνχ», κηα λέα κνξθή πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, ε νπνία ζηεξίρζεθε ζηελ εκπεηξία πνπ είρε ήδε απνθηεζεί ζην πεδίν 

ηεο Απαζρφιεζεο. 

Καηφπηλ ηνχηνπ, ηα θξάηε-κέιε εθπνλνχλ αλά δηεηία ηα Δζληθά ρέδηα Γξάζεο γηα 

ηελ Κνηλσληθή Δλζσκάησζε (ΔΓ/Δλ) ηα νπνία απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, εληάζζνληαο ζε εληαία ζηξαηεγηθή φιεο ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ ζηφρν 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. Σα 

ΔΓ/Δλ πεξηιακβάλνπλ θαη ζπζηεκαηνπνηνχλ δξάζεηο ζε ηνκείο φπσο απαζρφιεζε, πξφ-

λνηα, παηδεία, πγεία, δεκφζηα δηνίθεζε, ζην πιαίζην κηαο πνιπδηάζηαηεο αληηκεηψπηζεο η-

δηαίηεξα ζχλζεησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, Γλψκε 

131, 2005). 

                                                 
1
 Ζ έλλνηα ηεο θηψρεηαο δηεζλψο πξνζδηνξίδεηαη ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά.  

Η πνζνηηθή δηάζηαζε ηεο θηψρεηαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε ρξεκαηηθψλ πφξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ελφο ειάρηζηνπ (αλεθηνχ) επηπέδνπ δσήο. Η πνηνηηθή δηάζηαζε ηεο θηψρεηαο αλαθέξε-

ηαη ζηελ αδπλακία πξφζβαζεο ηνπ αηφκνπ ζηηο βαζηθέο θνηλσληθέο πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.(Οηθνλνκηθή θαη 

Κνηλσληθή Δπηηξνπή, Γλψκε 41, 2000).  ηηο κεηξήζεηο ηεο EUROSTAT, σο γξακκή θηψρεηαο νξίδεηαη ην 

50% ηνπ αξηζκεηηθνχ κέζνπ ηνπ ηζνδχλακνπ θαηά θεθαιήλ ελήιηθα θαζαξνχ ρξεκαηηθνχ εηζνδήκαηνο κε 

βάζε ηε ρψξα κέηξεζεο. 
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Οη θνηλνί ζηφρνη θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ
1
, 

φπσο ζπκθσλήζεθαλ ζηε ζχλνδν ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζηε Νίθαηα (2000) θαη αλα-

ζεσξήζεθαλ ζηε ζχλνδν ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζηελ Κνπεγράγε (2002) αθνξνχλ 

[COM(2005)14, ζ. 6-7]: 

Αύξηζη ηηρ ζςμμεηοσήρ ζηην αγοπά επγαζίαρ: Σα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ζεσ-

ξνχλ φηη απηή είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πξνηεξαηφηεηα, ε νπνία ζεκαίλεη επέθηαζε ησλ ελεξ-

γψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη εμαζθάιηζε θαιχηεξεο ζχλδεζεο κεηαμχ θνηλσ-

ληθήο πξνζηαζίαο, δηά βίνπ κάζεζεο θαη κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ψζηε λα αι-

ιεινεληζρχνληαη. 

Δκζςγσπονιζμόρ ηυν ζςζηημάηυν κοινυνικήρ πποζηαζίαρ: Δμαζθάιηζε, δειαδή, 

βηψζηκσλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηα νπνία λα είλαη επαξθή θαη ζηα νπνία λα 

έρνπλ πξφζβαζε φινη θαη νη παξνρέο πνπ πξννξίδνληαη γηα φζνπο είλαη ηθαλνί λα εξγαζηνχλ 

λα πξνζθέξνπλ απνηειεζκαηηθά θίλεηξα εξγαζίαο θαζψο θαη ηθαλνπνηεηηθή αζθάιεηα ψζηε 

ηα άηνκα λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο. 

Ανηιμεηώπιζη ηυν πποβλημάηυν ζηην εκπαίδεςζη και ζηην καηάπηιζη: Γίλεηαη 

θπξίσο έκθαζε ζηελ απνθπγή ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο· ζηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο απφ ην ζρνιείν ζηελ εξγαζία, ηδίσο γηα φζνπο 

εγθαηαιείπνπλ ελσξίο ην ζρνιείν κε πεξηνξηζκέλα πξνζφληα· ζηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηάξηηζε γηα ηηο κεηνλεθηνχζεο νκάδεο θαη ηελ ελζσκάησζή 

ηνπο ζην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα· ζηελ πξναγσγή ηεο δηά βίνπ κάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλν-

κέλεο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) γηα φινπο. Γεληθά αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα 

πεξηζζφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο επελδχζεηο ζην αλζξψπηλν θεθάιαην φισλ ησλ ειη-

θηψλ. 

Δξάλειτη ηηρ παιδικήρ θηώσειαρ: Σν ζηάδην απηφ ζεσξείηαη βαζηθφ γηα ηελ εμά-

ιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θιεξνλνκηθήο κεηαβίβαζεο ηεο θηψρεηαο απφ γελεά ζε γελεά. 

Ηδηαίηεξν βάξνο δίλεηαη ζηελ έγθαηξε παξέκβαζε θαη ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, θαζψο θαη ζηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ηνπ εηζνδήκα-

ηνο θαη ζηε βνήζεηα πξνο ηηο νηθνγέλεηεο κε παηδηά. Πνιιέο ρψξεο δίλνπλ επίζεο ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ θαηά ηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο. 

                                                 
1
 Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ  πξνζδηνξίδεηαη κε κηα ζεηξά 

απφ δείθηεο πνπ ηαμηλνκνχληαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζε ηξία επίπεδα (βι. Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πξν-

ζηαζίαο 2001, ζ.3-5). 
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Δξαζθάλιζη αξιοππεπούρ καηοικίαρ: Οξηζκέλα θξάηε κέιε απνδίδνπλ ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηέγαζεο· άιια ζηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηεο έι-

ιεηςεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο γηα ηηο επάισηεο νκάδεο. Πνιιά θξάηε κέιε αλαπηχζζνπλ πην 

νινθιεξσκέλεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ αζηέγσλ. 

Καλύηεπη ππόζβαζη ζε ποιοηικέρ ςπηπεζίερ: Βειηίσζε δειαδή ηεο πξφζβαζεο 

ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη καθξνρξφληαο θξνληίδαο, ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ζηα κέζα 

κεηαθνξάο, βειηίσζε ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη επελδχζεηο ζε επαξθείο ππν-

δνκέο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επη-

θνηλσλίαο, ε εμαζθάιηζε πξφζβαζεο γηα φινπο θαη ε πξφιεςε ηνπ ειεθηξνληθνχ απνθιεη-

ζκνχ (e-exclusion) απνηεινχλ επίζεο πνιχ ζεκαληηθά ζέκαηα. 

Καηαπολέμηζη ηυν διακπίζευν και αύξηζη ηηρ ενζυμάηυζηρ ηυν εθνικών μειο-

νοηήηυν και ηυν μεηαναζηών: Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ πςειψλ επηπέδσλ απνθιεηζκνχ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, φπσο νη Σζηγγάλνη θαη νη κεηαλάζηεο, απαηηεί ζπλ-

δπαζκφ αχμεζεο ηεο πξφζβαζεο ζηηο παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο θαη επθαηξίεο, εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη αλάπηπμε ζηνρνζεηεκέλσλ πξνζεγ-

γίζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

10.2. Δλληνικοί  ζηόσοι για ηην καηαπολέμηζη ηηρ θηώσειαρ και ηος κοινυ-

νικού αποκλειζμού 

10.2.1. Σν πξόβιεκα ηεο θηώρεηαο ζηελ Διιάδα 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηε θηψρεηα ζήκεξα,  ζηηο αξρέο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 21νπ 

αηψλα, είλαη ηδηαίηεξα επίθαηξε. Βεβαίσο, ε θηψρεηα δελ είλαη θαηλφκελν πξσηφγλσξν γηα 

ηελ ειιεληθή θνηλσλία, θαζψο θαηά ην παξειζφλ είρε ιάβεη πνιχ κεγαιχηεξε έθηαζε απφ 

φ,ηη ζήκεξα θαη αθνξνχζε αθφκα θαη ηηο ζηνηρεησδέζηεξεο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο δηαβίσ-

ζεο. ηελ παξνχζα φκσο ρξνληθή ζπγθπξία ην θαηλφκελν απηφ έρεη απνθηήζεη ηδηαίηεξα ρα-

ξαθηεξηζηηθά ηα νπνία νμχλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηνπο επξηζθφκελνπο ζηε θηψρεηα φζν 

θαη γηα ην επξχηεξν πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ζχζηεκα. Δπίζεο, αληίζεηα κε άιιεο επνρέο, ε 

θηψρεηα δείρλεη λα εκθαλίδεηαη ζε κία πεξίνδν πνπ ην εζληθφ εηζφδεκα ζπλνιηθά απμάλεηαη 

κε ζεκαληηθφ ξπζκφ θαη κεγάια ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο ηεινχλ ζε θαηάζηαζε επεκεξίαο, 

θάλνληαο έηζη αθφκα εκθαλέζηεξε, θαη ζπλεπψο πην πξνβιεκαηηθή, ηελ θαηάζηαζε έλδεηαο 

ζηελ νπνία βξίζθνληαη νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ.  
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Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο δελ απνηειεί επζχλε κφλν ησλ πνιηηηθψλ θνξέσλ 

νχηε κπνξεί λα αθεζεί ζηελ θνηλσληθή πίεζε πνπ αζθνχλ φζνη επξίζθνληαη ζε απηή ηελ θα-

ηάζηαζε, γηαηί νη θησρνί δελ δηαζέηνπλ, εμ νξηζκνχ, ηα νηθνλνκηθά κέζα νχηε ηελ πνιηηηθή 

νκνηνγέλεηα θαη επηξξνή, πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα ζέζνπλ ην πξφβιεκα ηεο θηψρεηαο σο 

δήηεκα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Οη θνηλσληθνί θνξείο, παξαθηλνχ-

κελνη απφ ην αίζζεκα ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο αιιά θαη ζπλαηζζαλφκελνη ηηο επξχηεξεο 

ζπλέπεηεο ηεο θηψρεηαο γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο, νθεί-

ινπλ λα εληάμνπλ ηε θηψρεηα ζηα δεηήκαηα άκεζνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ πνιηηηθνχ θαη θνη-

λσληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ηεο ρψξαο. 

Σα αίηηα ηεο θηψρεηαο είλαη πνιιά θαη θπξίσο ζπλδένληαη κε ελδνγελείο παξάγνληεο 

φπσο ηελ αλεξγία, ηελ αιιαγή ζηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο αιιεινυπνζηή-

ξημεο πνπ απηή πξνζέθεξε, ηε ζπγθέληξσζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ζηα αζηηθά 

θέληξα, ηελ ειιηπή ιεηηνπξγία θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο αι-

ιά θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ 

θξάηνπο ζηελ Διιάδα (ιεηηνπξγία ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, εηζθνξνδηαθπγή, θ.ι.π).  

Οη ζπλέπεηεο ηεο θηψρεηαο εληάζζνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ε κία, πνπ είλαη 

θαη ε πην νξαηή, είλαη νη ζπλέπεηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο ηνπο θησρνχο θαη ε άιιε είλαη 

νη ζπλέπεηεο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. 

Οη ζπλέπεηεο γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο θησρνχο είλαη πξνθαλείο θαη επζέσο αλάινγεο 

πξνο ην ρξφλν πνπ θάπνηνο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο. Ο θησρφο δελ κπνξεί λα ζπ-

ληεξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη αθφκε πεξηζζφηεξν λα απνιαχζεη εθείλα 

ηα πιηθά θαη πνιηηηζηηθά αγαζά πνπ απνηεινχλ θηήκα γηα ην κέζν άλζξσπν ζηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία (απνθιεηζκφο απφ ην δηθαίσκα γηα κφξθσζε, γηα αμηνπξεπή ζηέγαζε, πξφζβαζε 

ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ηελ πεξίζαιςε θ.α.).  

Χζηφζν νη ζπλέπεηεο ηεο θηψρεηαο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηνπο θησρνχο αιιά δηα-

πεξλνχλ ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. ε νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη' αξρήλ, 

απνκαθξχλεηαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ κε 

απνηέιεζκα λα κελ αμηνπνηείηαη ην ζχλνιν ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. Σαπηφ-

ρξνλα, ην θάζκα ηεο αλεξγίαο θαη, θαη' επέθηαζε, ηεο θηψρεηαο κεηψλεη ηε δηαπξαγκαηεπηη-

θή δχλακε φζσλ ήδε έρνπλ εξγαζία θαη πεξηνξίδεη ζηελ πξάμε ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. ε δεκνζηνλνκηθφ επίπεδν, ε θηψρεηα ζηεξεί απφ ην Κξάηνο έζνδα, 

θαζψο δελ ππάξρεη εηζφδεκα γηα λα θνξνινγήζεη, ελψ ηαπηφρξνλα ην ππνρξεψλεη λα δηαζέ-
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ηεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε κία επηδνκαηηθή πνιηηηθή κε ζεκαληηθφ δη-

νηθεηηθφ θφζηνο θαη ακθίβνια απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ πξννπηηθή εμφδνπ ησλ θησρψλ 

απφ ηε θηψρεηα ηνπο.  

Ζ παξαηεηακέλε φκσο θηψρεηα δελ απνθφπηεη ηνπο θησρνχο κφλν απφ ηελ παξαγσ-

γηθή δηαδηθαζία αιιά θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ θνηλσληθφ θνξκφ κηαο ρψξαο. Ζ κε ζπκκεηνρή 

ζηηο θνηλέο αμίεο ηεο θνηλσλίαο έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία θαζψο α-

πνθφπηνληαη απφ απηήλ νη θησρνί. Ζ απφιαπζε ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην χληαγκα είλαη δπζρεξήο έσο αδχλαηε ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη 

ν θησρφο ζηεξείηαη θηλήηξσλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία. Καη' απηφ ηνλ ηξφ-

πν, ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε ε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, θα-

ζψο ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ δελ κεηέρεη ζε απηφ. Καη’ επέθηαζε δε ε θηψρεηα α-

πνηειεί ελ δπλάκεη θίλδπλν θαη γηα ηελ θνηλσληθή νκαιφηεηα, θαζψο κπνξεί άκεζα λα νδε-

γήζεη ζε κνξθέο παξαβαηηθφηεηαο, πνπ λα θζάλνπλ κέρξη θαη ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, θαη κα-

θξνπξφζεζκα ζε ζπιινγηθέο κνξθέο θνηλσληθήο αληίδξαζεο πνπ λα θηλνχληαη εθηφο ησλ 

πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζεζκψλ. 

 

10.3. Μεηανάζηεςζη, θηώσεια και κοινυνικόρ αποκλειζμόρ ζηην Δλλάδα 

Ζ θηψρεηα ζπλδέεηαη θαη κε ηε κεηαλάζηεπζε, κε δχν δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. Ο 

πξψηνο είλαη ε κείσζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ αλέξγσλ θαη ελ γέλεη ησλ θησρψλ Διιήλσλ 

πξνο ην εμσηεξηθφ. Οη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζε ρψξεο πνπ παξα-

δνζηαθά απνξξνθνχζαλ κεγάιν πνζνζηφ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ Διιάδα (Γεξ-

καλία, Βέιγην, Απζηξαιία θ.ιπ.) έρνπλ ζαθψο κεηψζεη ηηο πξννπηηθέο κηαο νηθνλνκηθά απν-

δνηηθήο κεηαλάζηεπζεο ζηηο ρψξεο απηέο, κε απνηέιεζκα λα έρεη εθιείςεη ε αζθαιηζηηθή 

δηθιείδα πνπ ζηηο πξψηεο κεηαπνιεκηθέο πεξηφδνπο κείσλε ηελ αλεξγία θαη ηε θηψρεηα ζηελ 

Διιάδα.  

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο ιεηηνπξγεί αθξηβψο αληίζηξνθα απφ ηνλ πξψην, δειαδή 

ζπλδέεηαη κε ηελ  αχμεζε ηεο εηζξνήο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ πξνο ηελ Διιάδα νη 

νπνίνη έξρνληαη ζπλήζσο ρσξίο λα έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ δηαζθαιίζεη εξγαζία θαη ζηέγε 

κε απνηέιεζκα λα πξνζηίζεληαη θαη απηνί ζηα θησρά ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζε νξη-

ζκέλα επαγγέικαηα λα δξνπλ αληαγσληζηηθά πξνο απηά σο πξνο ηελ εχξεζε εξγαζίαο θαη ηε 

δηακφξθσζε ησλ φξσλ εξγαζίαο θαη ακνηβήο.  
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χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ν-

δεγνχλ ζηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ είλαη ε αλεξγία.  Σν 

πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα είλαη ρακειφηεξν απφ απηφ ησλ Διιήλσλ 

(νη κεηαλάζηεο αληηζηνηρνχλ ζην 7% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη ην 9,5 % ηεο ζπλνιηθήο 

απαζρφιεζεο), σζηφζν κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ έξεπλα ηνπ Δζληθνχ 

Παξαηεξεηεξίνπ Απαζρφιεζεο ην 1999 (ζην Κνιιηάο & Καζηνξίδαο 1999), ε νπνία βαζί-

ζηεθε ζηα δεδνκέλα ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο αιινδαπνχο γηα λα ηνπο ρν-

ξεγεζεί άδεηα παξακνλήο ζηελ Διιάδα , ε πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ ζπγθεληξψλεηαη ζε 

έλα κηθξφ θάζκα επαγγεικάησλ, ηα νπνία σο επί ην πιείζηνλ αζθνχληαη ζηελ παξανηθνλν-

κία, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο έξεπλαο απηήο 

ε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεηαη φζνλ αθνξά ηηο εηδηθφηεηεο κε βάζε ηελ ηειεπηαία απα-

ζρφιεζε, δείρλεη φηη ην 23,3% (25,8% ζηνπο άλδξεο θαη 16,5% ζηηο γπλαίθεο) είλαη 

αλεηδίθεπηνη εξγάηεο ρεηξψλαθηεο ή κηθξνεπαγγεικαηίεο. Ωο εηδηθεπκέλνη ηερλίηεο δή-

ισζαλ φηη εξγάδνληαη ην 6,92% (8,51% ζηνπο άλδξεο θαη 2,32% ζηηο γπλαίθεο), ελψ 

σο εηδηθεπκέλνη αιηείο, γεσξγνί θαη θηελνηξφθνη δήισζαλ φηη εξγάδνληαη έλα 4,14% 

(5,12% ζηνπο άλδξεο θαη 1,49% ζηηο γπλαίθεο)[…]. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην 58,27% ηνπ 

ζπλφινπ, ήηνη 205.462 αιινδαπνί, απέθπγαλ λα δειψζνπλ επάγγεικα, γεγνλφο ην ν-

πνίν εξκελεχεηαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηνλ δηαθφξσλ εηδψλ, πξφζθαηξν – επθαηξηαθφ 

ραξαθηήξα ηεο απαζρφιεζεο (φ.π.) 

Ζ χπαξμε επίζεο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα ηνπο 

θαζηζηά θζελφ θαη επέιηθην εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ απεπζχλεηαη ζηε  καχξε αγνξά εξγαζί-

αο, κε ακνηβέο θαηά θαλφλα απφ 40- 60% ρακειφηεξεο απφ εθείλεο ησλ Διιήλσλ (Καηζνξί-

δαο, 1999). Όια απηά έρνπλ σο άκεζε ζπλέπεηα ε νηθνλνκηθή ζέζε ησλ πεξηζζφηεξσλ κεηα-

λαζηψλ λα κελ είλαη θαιή, θνληά ή θαη θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο. Καζψο φκσο ε πιε-

ζπζκηαθή νκάδα ησλ κεηαλαζηψλ αλαδείρζεθε ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα σο ζεκαληηθφο αλα-

πηπμηαθφο ζπληειεζηήο, ην δεηνχκελν  είλαη ε αλάδεημε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

απαζρφιεζήο ηνπο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο, ψζηε λα κελ παξα-

κείλνπλ απιψο θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Καη βεβαίσο, πνιιά βήκαηα έρνπλ αθφκε λα γί-

λνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζεο ηεο εμάιεηςεο ηεο άδειεο εξγαζίαο. 

Άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία ησλ κεηαλαζηψλ είλαη θαη ε δπ-

ζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο θαηνηθίαο. χκθσλα κε έξεπλα 
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πνπ δηελήξγεζε ε ΓΔΠΟ
1
 ζηελ Αζήλα ην 1999 (Baldwin-Edwards, ρ.ρ) ζην δείγκα ηεο ν-

πνίαο πεξηιακβάλνληαλ Έιιελεο «ρακεινχ εηζνδήκαηνο», Αιβαλνί θαη κε Αιβαλνί κεηαλά-

ζηεο, θαζψο θαη νκάδεο Διιήλσλ Αζελαίσλ κε πςειφηεξα εηζνδήκαηα, ζε πνιιά ζεκεία 

παξαηεξνχληαη κεγάιεο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ ζπλζεθψλ ζηέγαζεο ησλ θησρψλ Διιήλσλ 

θαη ησλ κεηαλαζηψλ. Οη νκνηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ ειηθία ησλ θηηξίσλ (ην 30% 

έρεη αλεγεξζεί πξηλ ην 1960), ηελ έιιεηςε βαζηθψλ αλέζεσλ (11%), ηα δσκάηηα αλά πξφζσ-

πν (0,7), θιπ. Σα ζηνηρεία απηά απαξηίδνπλ  κία θαηάζηαζε πνπ δηαθέξεη πνιχ απφ ηηο ζπλ-

ζήθεο δηαβίσζεο ηνπ γεληθφηεξνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ. Όκσο ζε νξηζκέλα ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία, ε θαηάζηαζε ησλ κεηαλαζηψλ ήηαλ αθφκε ρεηξφηεξε απφ απηή ησλ θησρψλ Διιή-

λσλ: ηα ζεκεία απηά ήηαλ ην πνζνζηφ ζπκβίσζεο, ην πνζνζηφ θαηνηθηψλ κε ιηγφηεξν απφ 

25η.κ. αλά πξφζσπν, θαη άιινη δείθηεο αλεπαξθνχο ρψξνπ. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζηέγεο νη λφκηκνη κεηαλάζηεο έρνπλ ζε-

σξεηηθά πξφζβαζε ζε θξαηηθά επηδνηνχκελε ζηέγε, αιιά ζηελ πξάμε ιίγνη κεηαλάζηεο ηελ 

έρνπλ απνθηήζεη ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο αζθαιηζηηθήο θάιπςήο ηνπο πξηλ ην 1998. Οη α-

παηηήζεηο ηνπ ΟΔΚ είλαη ηφζν πςειέο, πνπ πιεξνχληαη δχζθνια αθφκε θαη απφ Έιιελεο 

(π.ρ., έλαο άγακνο πξέπεη λα παξνπζηάζεη έλζεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο επί δέθα έηε). 

Αθφκα φκσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη κεηαλάζηεο θαίλεηαη λα κπνξνχλ λα δηαζέ-

ζνπλ ηα απαξαίηεηα ρξήκαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ζηέγεο, ππάξρνπλ ελδείμεηο πσο ζην ρψξν 

ηεο αγνξάο ζηέγεο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο.  

Ο Φαηδεπξνθνπίνπ (2003) αλαθέξεη φηη απφ δείγκα έξεπλαο ζηε Θεζζαινλίθε πξνθχ-

πηεη φηη ε άξλεζε ηδηνθηεηψλ λα ελνηθηάζνπλ ζε Αιβαλνχο δεκηνπξγεί ζνβαξφ πξφ-

βιεκα γηα ηνπο ηειεπηαίνπο. Σηελ Αζήλα, δηάθνξεο έξεπλεο (ζηελ εθεκεξίδα Athens 

News, 21/3/03, Baldwin-Edwards [2004c]) αλαθέξνπλ ην θαηλφκελν πνπ παξαηεξεί-

ηαη κε ηηο αγγειίεο, φπνπ νη ηδηνθηήηεο αξλνχληαη λα ελνηθηάζνπλ αθίλεηα ζε μέλνπο. 

Δθθξάδνληαη αθφκε αηηηάζεηο φηη απφ ην 2003 νη κεηαλάζηεο θαινχληαη λα θαηαβάι-

ινπλ πςειφηεξα ελνίθηα. Πάλησο είλαη αδχλαην λα επηβεβαησζεί ε έθηαζε ηνπ θαηλν-

κέλνπ (φ.π. ζ. 32) 

Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη νη δηαθξίζεηο πνπ βηψλνπλ νη κεηαλάζηεο ζην δήηεκα 

ηεο ζηέγεο, ηνπο νδεγεί ζηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, δεκηνπξγψ-

                                                 
1
 Γεκφζηα Δπηρείξεζε Πνιενδνκίαο Οηθηζκνχ θαη ηέγαζεο 
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ληαο ζπλζήθεο εζλνηηθήο ζπγθέληξσζεο θαηνηθίαο
1
 (γθέην), κε θίλδπλν ηελ απνκφλσζε ησλ 

θνηλνηήησλ θαη ηελ παξεκπφδηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ επξχηεξε θνηλσλία.  

10.4. Η ανηιμεηώπιζη ηηρ θηώσειαρ ζηην Δλλάδα μέζυ ηυν Δθνικών Σσεδί-

υν Γπάζηρ για ηην Κοινυνική Δνζυμάηυζη 

Ζ εζληθή πνιηηηθή ζηνλ Σνκέα ηεο  Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ηεο Πξφλνηαο εθθξά-

δεηαη κέζα απφ ηα  Δζληθά ρέδηα Γξάζεο γηα ηελ Κνηλσληθή Δλζσκάησζε (ΔΓ/Δλ), πνπ 

ππνβάιινληαη  απφ ηελ ρψξα καο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλά δχν ρξφληα θαη βαζίδνληαη 

ζηνπο  ηέζζεξηο  θνηλνχο βαζηθνχο ζηφρνπο, φπσο απηνί θαζνξίζζεθαλ ζηε Νίθαηα.  

Σε δηεπθφιπλζε  ζπκκεηνρήο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηεο πξφζβαζεο φισλ ζε πφξνπο, 

δηθαηψκαηα, αγαζά θαη ππεξεζίεο 

Σελ παξεκπφδηζε ησλ  θηλδχλσλ ηνπ απνθιεηζκνχ 

Σε βνήζεηα  γηα ηνπο πιένλ επάισηνπο 

Σελ θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ 

Πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηε ζπλέρηζε παιαηψλ δξάζεσλ αιιά θαη λέεο δξάζεηο πνπ ζρε-

δηάδνληαη κε βάζε ηηο λέεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ. Με ηηο πξνηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ, 

επηρεηξείηαη ε αλαβάζκηζε ηνπ θξάηνπο Πξφλνηαο θαη εηδηθφηεξα νη ππεξεζίεο εθείλεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε νκάδεο πιεζπζκνχ κε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ή  ραξαθηεξηζηηθά, θαη νη ν-

πνίεο θηλδπλεχνπλ ή πιήηηνληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Μία απφ ηηο νκάδεο πνπ αλα-

θέξνληαη ζηα ζρέδηα απηά (θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο πιένλ επάισηεο) είλαη θαη νη κεηα-

λάζηεο (παιηλλνζηνχληεο, αηηνχληεο άζπιν, πξφζθπγεο, θ.ι.π). 

                                                 
1
 Ζ δηακφξθσζε ησλ γθέην δελ είλαη απνηέιεζκα κνλάρα ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζε ππνβαζ-

κηζκέλεο πεξηνρέο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ην απνηέιεζκα κηαο δηαδηθα-

ζίαο θνηλσληθήο έληαμεο ζηα πιαίζηα ηεο Αγγινζαμνληθήο δηάζηαζεο ηνπ πνιπθνπιηνπξαιηζκνχ, πνπ «απνδί-

δεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ νκάδα αλαθνξάο ζεσξψληαο πσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ απηή. 

Αλαγλσξίδεη ηηο εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο, κεηαλαζηεπηηθέο δηαθνξέο   ζπκβάιινληαο ζηε ρσξνδηάηαμε ησλ ελ ιφγσ 

δηαθνξψλ. Απηή κεηαθξάδεηαη κέζα απφ ηε δεκηνπξγία εζλνηηθψλ ζπλνηθηψλ  πνπ απνθιίλνπλ κεξηθέο θνξέο ζηε 

δηακφξθσζε ησλ γθέην. Οη δηαθνξέο πιαηζηψλνληαη ινηπφλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία θνηλσληνινγηθψλ θαη γεσ-

γξαθηθψλ πιαηζίσλ πνπ ζεσξνχληαη σο νκνηνγελή ζχκθσλα κε απην-απνδηδφκελα θξηηήξηα ή εηεξν-απνδηδφκελα 

θξηηήξηα (θηλέδηθεο ζπλνηθίεο, ηηαιηθέο ζπλνηθίεο, ειιεληθέο ζπλνηθίεο ...). Ο πνιπθνπιηνπξαιηζκφο ζπζζσξεχεη 

δηαθνξέο παξαζέηεη νκάδεο θαη θαηαιήγεη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζε κία κσζατθή κελ αιιά εληαία ζχλζεζε ηεο 

θνηλσλίαο. (Γψγνπ, ρ.ρ) 
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Ζ εθπφλεζε ησλ Δζληθψλ ρεδίσλ Γξάζεο γηα ηελ Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλε γηα ηελ Διιάδα, ηφζν σο ππνρξέσζε πξνο φζα ζπκθσλήζεθαλ ζηε ζχλνδν 

ηεο Νίθαηαο θαη ηεο Κνπεγράγεο φζν θαη ιφγσ ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ θηψρεηαο (άλσ ηνπ 

20%)  πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ Διιάδα, ην πςειφηεξν ζηελ Δ.Δ ησλ 15. 

Πίλαθαο 1 . πλνιηθφ πνζνζηφ θηψρεηαο θαη θηψρεηα κέζα ζηελ εξγαζία 

(πεγή EUROSTAT, 2005) 

 

Ο γεληθφηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ρεδίσλ απηψλ είλαη φηη νη πςειφηεξνη ξπζκνί 

αλάπηπμεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηελ Διιάδα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ 

γηα θνηλσληθή πνιηηηθή φπσο θαη ε ζπλερηδφκελε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζα δεκηνπξ-

γήζεη έλα θαιχηεξν πεξηβάιινλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ α-

πνθιεηζκνχ.  

 

10.5. Το Δθνικό Σσέδιο Γπάζηρ- βαζικά ζημεία 

Σα κέηξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηε θηψρεηα θαη ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 2003-2005 βξίζθνληαη ζε εθαξκνγή, φκσο ην επίπεδν επηηπρίαο ηνπο 

δελ έρεη δηαπηζησζεί αθφκε. Οη πξψηεο ελδείμεηο είλαη πάλησο φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο βειηηψλεηαη. Σν ρέδην Γξάζεο 2003-2005, πνπ απνηειεί κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ζχ-

γθιηζεο ηεο Διιάδαο κε ηελ Δ.Δ., ζηεξίδεηαη: α) ζε γεληθέο πνιηηηθέο, εηδηθά ζην ρψξν ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε αχμε-

ζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη αλαδηαλνκήο, β) ζε εηδηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Παξεκβάζεηο πξνηείλνληαη ζηελ χπαηζξν, 
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ηνπο ειηθησκέλνπο, ην ρψξν πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηαρείξη-

ζεο. 

Αλαιπηηθφηεξα ην ρέδην Γξάζεο 2003-2005 δηαξζξψλεηαη ζε έμη θεθάιαηα.  

ην Κεθάιαην 1 κε ηίηιν «Κχξηεο Τάζεηο θαη Πξνθιήζεηο», δηαηππψλεηαη ην γεληθφ 

ζηξαηεγηθφ πιαίζην πνπ αθνξά κία αλαπηπμηαθή θνηλσληθή πνιηηηθή – κνριφ αλάπηπμεο 

πνπ δεκηνπξγεί πιενλάζκαηα ηα νπνία αζξνίδνληαη ζηηο πνιηηηθέο αλαδηαλνκήο. Γηα ηελ επη-

ηπρία απηήο ηεο γεληθήο ζηξαηεγηθήο απαηηνχληαη ηέζζεξηο πξνυπνζέζεηο: επαξθήο ρξεκα-

ηνδφηεζε, δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο θαη ππεξεζίεο πςειήο πνηνηη-

θήο ζηάζκεο. Καηά ηνπο ζπληάθηεο ηνπ ρεδίνπ, νη δχν πξψηεο πξνυπνζέζεηο έρνπλ πξνσ-

ζεζεί ζεκαληηθά, ελψ ζηελ ηξίηε έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο πξφνδνη. 

Σν Κεθάιαην 2 κε ηίηιν «Πξφνδνη 2001-2003» αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε ηεο απα-

ζρφιεζεο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαηά ηελ πεξίνδν 2001-2003. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδνληαη κία ζεηξά εμειίμεσλ πνπ απνηεινχλ πξνεηνηκαζία γηα ηαρχηεξε πξφνδν ζηα 

επφκελα ρξφληα (αζθαιηζηηθφ, θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε, κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΑΠ, δηαξ-

ζξσηηθέο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο Πξφλνηαο θαη ηεο Τγείαο, λνκηκνπνίεζε κεηαλαζηψλ). 

Σν Κεθάιαην 3 κε ηίηιν «Σηξαηεγηθή πξνζέγγηζε- θχξηνη ζηφρνη» εμεηδηθεχεη ηε 

ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο νπζηαζηηθήο πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ζε ηέζζεξηο θα-

ηεπζχλζεηο: Ύπαηζξνο, Ζιηθησκέλνη, Τπνβνήζεζε πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη Πνηφ-

ηεηα Γηαθπβέξλεζεο. Δπηπιένλ, ζην θεθάιαην απηφ δηαηππψλνληαη Δζληθνί Κνηλσληθνί ζηφ-

ρνη θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κε νξίδνληα ην 2010 – ζχκθσλα κε ην Δπ-

ξσπατθφ πκβνχιην ηεο Κνπεγράγεο. 

Σν Κεθάιαην 4 κε ηίηιν «Μέηξα πνιηηηθήο» αλαιχεη ηηο ζηξαηεγηθέο απαληήζεηο 

ζηνπο θνηλνχο ζηφρνπο θαηαπνιέκεζεο ηνπ απνθιεηζκνχ, φπσο απηνί δηαηππψζεθαλ απφ ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Κνπεγράγεο. Δηδηθφηεξα, ην ΔΓ/Δλ πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπ-

ζνπο ζηφρνπο θαη δξάζεηο: 

ηφρνο 1.1 «Μέηξα πνιηηηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε» 

ηφρνο 1.2 «Πξνψζεζε ηεο πξφζβαζεο φισλ ζηνπο πφξνπο, ηα δηθαηψκαηα, ηα αγαζά 

θαη ηηο ππεξεζίεο» 

ηφρνο 2 «Πξφιεςε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ» 

ηφρνο 3 «Γξάζεηο γηα ηνπο πιένλ επάισηνπο». ην ζηφρν απηφ πεξηιακβάλεηαη ζα-

θήο αλαθνξά γηα ηνπο κεηαλάζηεο. 
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Σν Κεθάιαην 5 «Θεζκηθέο Γηεπζεηήζεηο» αλαθέξεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ην 

ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ θαηά ηνπ απνθιεηζκνχ ζε ηνπηθφ θαη ζε επηηειηθφ επίπεδν. Δπί-

ζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλάγθε θηλεηνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο ζηε δηακφξ-

θσζε κηαο ζπλεθηηθήο πνιηηηθήο θαηά ηνπ απνθιεηζκνχ. 

Σέινο ζην Κεθάιαην 6 κε ηίηιν «Οξζή Πξαθηηθή» παξνπζηάδεηαη σο παξάδεηγκα ε 

πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Αραξλψλ ε νπνία απνηειεί νξζή πξαθηηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε κέηξα γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο, ηα αγαζά 

θαη ηηο ππεξεζίαο θαη ηελ πξφιεςε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη 

σο νξζέο πξαθηηθέο ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη ην Πξφγξακκα Βνήζεηα ζην πί-

ηη. 

Αλαιπηηθά ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ επηηπρή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ην ρέδην 

Γξάζεο αλαγλσξίδεη ηε «λεπξαιγηθή ζεκαζία» ηεο κεηαλάζηεπζεο γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ 

ΔΔ θαζψο θαη ηεο νκαιήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθφ-

ηεηαο, νη νπνίεο «δελ είλαη κφλν απηαμίεο, αιιά έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη ηηο ζρέζεηο ηεο ρψξαο κε ηνπο γείηνλέο ηεο» (ΔΓ/Δλ 2003-2005, ζ.42). 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ζην Ν. 2910/2001 κε ηνλ νπνίν επηρεηξείηαη ε νινθιεξσ-

κέλε ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο κεηαλάζηεο, θαζψο θαη ζε άιιεο ελέξγεηεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ φπσο ηε δεκηνπξγία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιη-

ηηθήο (Ι.ΜΔ.ΠΟ), ηνπ κεηξψνπ κεηαλαζηψλ, θαη ησλ δηεπζχλζεσλ Αιινδαπψλ θαη Μεηα-

λάζηεπζεο ζην ππνπξγείν, δνκέο κε ηηο νπνίεο ζα γίλεη εθηθηφο ν ζρεδηαζκφο ελφο επηρεηξε-

ζηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο κεηαλάζηεο, γηα ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Γηα 

λα επηηεπρζεί απηφ πξνβιέπεηαη: 

 Ζ δεκηνπξγία ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο, ζπκβνπιεπηηθήο θαη ππνζηήξημεο ησλ 

κεηαλαζηψλ 

 Ζ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε επθαηξηψλ επαγγεικαηηθήο έληαμήο ηνπο ζηελ αγν-

ξά εξγαζίαο 

 Ζ πνιηηηζκηθή έληαμε 

 Ζ αλαβάζκηζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο κεηαλαζηψλ 

 Ζ δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ γηα 

ηελ ππνδνρή θαη ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε κεηαλαζηψλ. 
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Ζ αλαθνξά ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ζηνπο κεηαλάζηεο ηειεηψλεη κε ηε ζχληνκε πεξη-

γξαθή ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αιινδα-

πψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν. 

 

 

10.5.1. πκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αλάγλσζε ηνπ ΔΓ/Δλ 

Σν ειιεληθφ ΔΓ/Δλ γηα ηελ πεξίνδν 2003-2005 δηαθξίλεηαη γηα ηνλ απζηεξφ πξν-

ζαλαηνιηζκφ ηνπ ζηα αληίζηνηρα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, ηφζν ζην επίπεδν ησλ δηάθνξσλ 

πξνζεζκηψλ νινθιήξσζεο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ φζν θπξίσο ζηελ εμεχξεζε ησλ απαξαί-

ηεησλ πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ. ε κηα πεξίνδν φκσο πνπ  ε πξννπηηθή ησλ θνηλν-

ηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ  ηίζεηαη απφ πνιιέο πιεπξέο ππφ αλαζεψξεζε
1
, ε ρψξα καο ζα 

πξέπεη λα πξνεηνηκαζζεί θαηάιιεια γηα θάζε πηζαλή εμέιημε θαη λα κεηψζεη ηελ πιήξε ε-

μάξηεζε θαίξησλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηελ θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Παξάιιε-

ια, ζα πξέπεη λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ησλ δνκψλ εθ-

πφλεζεο, δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ ψζηε ηα δηαηηζέκελα θνλδχιηα 

(πνπ ζπλνιηθά θηλνχληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν) λα αμηνπνηνχ-

ληαη θαηά θαιχηεξν ηξφπν (Γλψκε ηεο ΟΚΔ, αξ.131, 2005). 

Ζ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή (φ.π) εθθξάδεη επηθπιάμεηο  ηφζν γηα ηελ 

αλάγθε ελαξκφληζεο ηνπ ΔΓ/Δλ κε ην αληίζηνηρν γηα ηελ απαζρφιεζε, φζν θαη γηα ηελ έι-

ιεηςε ζπληνληζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ηα ελ εμειίμεη πξνγξάκκαηα γηα ηελ θνηλσληθή ελζσ-

κάησζε, ε νπνία απαηηείηαη θαζψο ε απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ απαηηεί έλα ζχλνιν ζπλδπαζκέλσλ θαη αιιεινζπκπιεξνχκελσλ κέηξσλ νηθνλν-

κηθήο, εθπαηδεπηηθήο, ζηεγαζηηθήο θαη πξνλνηαθήο κνξθήο ηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλνληαη, 

λα πινπνηνχληαη θαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη ζπληνληζκέλα.  

Βέβαηα νη επηινγέο πνπ ιακβάλνληαη ζε ζρέζε κε ηα ΔΓ/Δλ δελ είλαη αλεμάξηεηεο 

απφ ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηδενινγηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ ραξάδνληαη ζηελ ΔΔ θαη 

νδεγνχλ ζηελ απνζχλζεζε ηνπ ιεγφκελνπ «Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Μνληέινπ». ηελ θξη-

                                                 
1
 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αδπλακία θαζνξηζκνχ ησλ πνζψλ θαη ησλ πνζνζηψζεσλ ησλ θνηλνηηθψλ ρξεκαην-

δνηήζεσλ γηα ην επφκελν Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο, κε θπξίαξρε ηελ αληίδξαζε ηεο Βξεηαλίαο, πνπ ζπκ-

βαίλεη αθξηβψο ηελ πεξίνδν ζχληαμεο απηήο ηεο εξγαζίαο, θαη ε νπνία επηηείλεηαη απφ ηα αξλεηηθά απνηειέ-

ζκαηα ζηα δεκνςεθίζκαηα ζε Γαιιία θαη Οιιαλδία, γηα ηελ επηθχξσζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ζέζπηζε Σπληάγ-

καηνο ηεο Δπξψπεο,  
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ηηθή ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο – EAPN
1
 αλαθέξεηαη 

πσο  

ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε δεη λα πθίζηαληαη πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη ηδενινγηθή επί-

ζεζε πνιιέο απφ ηηο βαζηθέο αξρέο απηνχ πνπ ζεσξνχζακε σο ην «Δπξσπατθφ Κνηλσ-

ληθφ Μνληέιν». Η ζπλαίλεζε πνπ έθαλε ηελ Δπξψπε λα μερσξίδεη: κία θνηλή δέζκεπζε 

γηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα γηα φινπο, αιιειεγγχε θαη ηζφηεηα, πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ 

έλα πςειφ επίπεδν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, πνηέ δελ έκνηαδε ηφζν αβέβαηε. Σε πνιιέο 

ρψξεο, ππάξρεη έλαο φιν θαη κεγαιχηεξνο δηαρσξηζκφο κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηη-

θψλ ππεξεζηψλ ζε ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε, ε ζηέγαζε θαη ε πγεία (European Anti 

Poverty Network, 2003, ζ.6). 

Ζ έιιεηςε ζαθψλ ζηξαηεγηθψλ εθαξκνγήο θαη ρξεκαηηθψλ πφξσλ, δειαδή ηεο πνιη-

ηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ησλ ζρεδίσλ απηψλ, νδεγεί ζηελ ζεψξεζή ηνπο σο κία ηππη-

θή αλαθνξά ησλ θξαηψλ κειψλ πξνο ηνπο θνξείο ηεο ΔΔ.  

Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ζην ειιεληθφ ΔΓ/Δλ ην νπνίν πεξηνξίδεηαη απφ ηελ 

έιιεηςε ηζνξξνπεκέλεο πνιηηηθήο, θαζψο ε θπβέξλεζε ην έρεη ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα εθζέ-

ζεη ηηο ηζρπξέο πνιηηηθέο ηεο θαηά ηεο θηψρεηαο, ελψ ζηελ φιε εηθφλα πνπ δίλεη δελ πεξη-

ιακβάλνληαη πνιηηηθέο πνπ είραλ σο απνηέιεζκα λα απμήζνπλ ηα επίπεδα ηεο θηψρεηαο. Δη-

δηθφηεξα, ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο λαη κελ επηζεκαίλεη πσο «ε θπξηφηεξε πξφθιεζε γηα ηε 

δεκφζηα πνιηηηθή είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο θαζνιηθφηεηαο ησλ θχξησλ κεραληζκψλ θαηαλνκήο 

επθαηξηψλ θαη πφξσλ», αιιά ε ζεσξεηηθή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο απηήο δελ ζπλάδεη, δπ-

ζηπρψο, κε ηελ πνιηηηθή πξαθηηθή. Ζ πνιηηηθή πξαθηηθή π.ρ.  εμππεξέηεζεο βξαρππξφζε-

ζκσλ ζηφρσλ, κε κέηξα φπσο ε αχμεζε ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο θαη ε κείσζε ηεο άκεζεο 

θνξνινγίαο (ν πιένλ θνηλσληθά άδηθνο ζπλδπαζκφο), αληηζηξαηεχεηαη ηελ φπνηα πνιηηηθή 

εμάιεηςεο ησλ αληζνηήησλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ην ΔΓ/Δλ (ΓΔΒΔΔ, 2005) 

Άιιν έλα ζεκαληηθφ ζεκείν θξηηηθήο πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ 

ΔΓ/Δλ είλαη ε απνπζία κηαο ξεαιηζηηθήο απνηίκεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξψηνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο (2001-2003) θαη κία επηθαηξνπνίεζε ησλ κεγεζψλ πάλσ ζηα νπνία ην ΔΓ/Δλ 2003-

2005 ζηεξίρζεθε, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο 

πινπνίεζήο ηνπ. Γπζηπρψο ε αδπλακία απηή κάιινλ ζα ραξαθηεξίζεη θαη ηε ζχληαμε ηνπ 

επφκελνπ ΔΓ/Δλ 2005-2007 αθνχ  

                                                 
1
 European Anti Poverty Network 
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ην γεγνλφο φηη κέρξη ηνλ Ινχλην ζα πξέπεη λα έρεη θαηαξηηζζεί θαη ππνβιεζεί ζηα αξκφ-

δηα θνηλνηηθά φξγαλα ην λέν ζρέδην δξάζεο θαη φηη ζήκεξα, έλα κήλα πξηλ, δελ ππάξ-

ρεη απνινγηζκφο ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ ζρεδίνπ απνηειεί αξλεηηθφ παξά-

γνληα γηα ηελ ελ εμειίμεη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ λένπ εζληθνχ ζρεδίνπ θαη, ελ ηέιεη, 

πινπνίεζήο ηνπ. (Γλψκε ηεο ΟΚΔ, αξ.131, 2005, ζ.11). 
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Δπίινγνο- ζπκπεξάζκαηα 

 

Σν ζπκπέξαζκα απφ φζα αλαθέξζεθαλ είλαη πσο ε κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα δελ 

δεκηνχξγεζε λέα θνηλσληθά θαηλφκελα, αιιά αλέδεημε θαη επέηεηλε ηα πθηζηάκελα πξνβιή-

καηα-ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ηεο ρψξαο. Σέηνηα είλαη: ε απαμίσζε ηεο εξ-

γαζίαο, ε θηψρεηα θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο κεγάισλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, ε παξα-

νηθνλνκία, ε καχξε εξγαζία, ε δηαξθήο θξίζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (α-

ζθάιηζε -πγεία- πξφλνηα).  

Ζ ζρεηηθή θνηλσληθή έξεπλα ζηελ Διιάδα γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ είλαη πε-

ξηνξηζκέλε. Ζ κηθξή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε θαη απνζπαζκαηη-

θή κε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ζχλζεζεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ γηα κηα ζπλνιηθή 

ζεψξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Παξάιιεια ε θξαηηθή πνιηηηθή αδπλαηεί λα αμηνπνηήζεη ηελ πν-

ιχηηκε εκπεηξία ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ κε καθξά ηζηνξία σο ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ 

θαη ηα πεξηζζφηεξα κέηξα πνπ ιακβάλεη είλαη απφξξνηα ησλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελσλ νη-

θνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Ζ κέρξη ηψξα κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή
1
 πεξηνξίζηεθε ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ θαηα-

γξαθή ηεο εηζφδνπ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα. Απηφ πνπ ηψξα απαηηείηαη  είλαη ε πηνζέηεζε 

ζνβαξψλ πνιηηηθψλ έληαμεο, θάηη ην νπνίν επηηάζζνπλ ηφζν νη ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο δηε-

ζλψο αιιά θαη ε επάξθεηα κέζσλ ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ γηα θάηη ηέηνην. Μέζσ ηεο αλάπηπμεο 

κηαο «επηζεηηθήο πνιηηηθήο» έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηε δεκφζηα θαη νηθνλνκηθή δσή ζα 

απνθιεηζηεί ε επαπεηινχκελε πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο θαη ζα πξνσζεζεί ε θνηλσληθή ζπλε-

θηηθφηεηα. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Κάζε αλαθνξά ζηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή γίλεηαη ζηε βάζε ησλ λφκσλ πνπ ήδε ηζρχνπλ.  Σελ πεξίνδν 

νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο (24-6-2005)  απηήο θαηαηέζεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθε-

ζεο θαη Απνθέληξσζεο θ. Παπιφπνπιν ζρέδην λφκνπ κε ηίηιν  «Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππε-

θφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα». 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

πλζήθε γηα ηε ζέζπηζε πληάγκαηνο ηεο Δπξώπεο 

(απόσπασμα) 
 

ΣΜΗΜΑ 2 

ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΑ ΤΝΟΡΑ, 

ΣΟ ΑΤΛΟ ΚΑΙ ΣΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ 

ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ-265 

1. Ζ Έλσζε αλαπηχζζεη πνιηηηθή µε ζηφρν : 

α) λα εμαζθαιίδεηαη ε απνπζία νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ πξνζψπσλ, αλεμαξηήησο ηζα-

γέλεηαο, θαηά ηε δηέιεπζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπλφξσλ, 

β) λα εμαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο ησλ πξνζψπσλ θαη ε απνηειεζκαηηθή επνπηεία ηεο 

δηέιεπζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, 

γ) λα δεκηνπξγεζεί ζηαδηαθά έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ εμσηεξη-

θψλ ζπλφξσλ. 

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1, επξσπατθφο λφκνο ή λφκνο-πιαίζην ζεζπίδεη 

κέηξα πνπ αθνξνχλ : 

α) ηελ θνηλή πνιηηηθή ζεσξήζεσλ θαη άιισλ ηίηισλ δηακνλήο βξαρείαο δηάξθεηαο, 

β) ηνπο ειέγρνπο ζηνπο νπνίνπο ππνβάιινληαη ηα πξφζσπα πνπ δηέξρνληαη ηα εμσηε-

ξηθά ζχλνξα, 

γ) ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ κπνξνχλ λα θπθινθν-

ξνχλ ειεχζεξα γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ Έλσζε, 

δ) νπνηνδήπνηε κέηξν πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηε ζηαδηαθή δεκηνπξγία ελφο νινθιε-

ξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, 

ε) ηελ απνπζία ειέγρνπ πξνζψπσλ, αλεμαξηήησο ηζαγέλεηαο, θαηά ηε δηέιεπζε ησλ 

εζσηεξηθψλ    ζπλφξσλ. 

3. Σν παξφλ άξζξν δελ ζίγεη ηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ µειψλ φζνλ αθνξά ηνλ 

γεσγξαθηθφ θαζνξηζκφ ησλ ζπλφξσλ ηνπο ζχκθσλα µε ην δηεζλέο δίθαην. 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ-267 

1. Ζ Έλσζε αλαπηχζζεη θνηλή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ε νπνία έρεη σο ζηφρν λα 

εμαζθαιίδεη, ζε φια ηα ζηάδηα, ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, 

ηε δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηα θξάηε µέιε 

θαζψο θαη ηελ εληζρπκέλε πξφιεςε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο εκπνξίαο αλ-

ζξψπσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζή ηεο. 

………………………………………………………………………………………… 
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4. Δπξσπατθφο λφκνο ή λφκνο-πιαίζην κπνξεί λα ζεζπίδεη κέηξα ελζάξξπλζεο θαη 

ζηήξημεο ηεο δξάζεο ησλ θξαηψλ µειψλ µε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο ησλ ππεθφ-

σλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη δηακέλνπλ λφκηκα ζην έδαθφο ηνπο, απνθιεηφκελεο νπνηαζδήπν-

ηε ελαξκφληζεο ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ µειψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ-268 

Οη πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ ηκήκα θαη ε εθαξκνγή ηνπο 

δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο επζπλψλ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ µειψλ, κεηαμχ άιισλ θαη ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν. Όπνηε απαηηείηαη, νη πξάμεηο ηεο 

Έλσζεο πνπ ζεζπίδνληαη βάζεη ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο πεξηέρνπλ θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ αξρήο. 

 

 

Πεγή:  Γηάζθεςε ησλ Αληηπξνζψπσλ ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ- κειψλ. CIG 

87/1/04 REV 1 ηεο 13 Οθησβξίνπ 2004. πλζήθε γηα ηε ζέζπηζε πληάγκαηνο ηεο Δπξψ-

πεο. ζει. 207-211 
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Υάξηεο Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(απόζπαζκα) 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΔΛΔΤΘΔΡΙΔ 

Άξζξν 15 

Διεπζεξία ηνπ επαγγέικαηνο θαη δηθαίσκα πξνο εξγαζία 

3. Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ άδεηα λα εξγάδνληαη ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ κε-

ιψλ δηθαηνχληαη ζπλζεθψλ εξγαζίαο αληίζηνηρσλ κε εθείλεο πνπ απνιαχνπλ νη πνιίηεο 

ηεο Έλσζεο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΙΟΣΗΣΑ 

Άξζξν 20 

Ιζόηεηα έλαληη ηνπ λόκνπ 

              Όινη νη άλζξσπνη είλαη ίζνη έλαληη ηνπ λφκνπ. 

 

Άξζξν 21 

Απαγόξεπζε δηαθξίζεσλ 

1. Απαγνξεχεηαη θάζε δηάθξηζε ηδίσο ιφγσ θχινπ, θπιήο, ρξψκαηνο, εζλνηηθήο θα-

ηαγσγήο ή θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, γελεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, γιψζζαο, ζξε-

ζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, πνιηηηθψλ θξνλεκάησλ ή θάζε άιιεο γλψκεο, ηδηφηεηαο 

κέινπο εζληθήο κεηνλφηεηαο, πεξηνπζίαο, γέλλεζεο, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελε-

ηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ V 

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ 

Άξζξν 45 

Διεπζεξία θπθινθνξίαο θαη δηακνλήο 

1. Κάζε πνιίηεο ηεο Έλσζεο έρεη δηθαίσκα λα θπθινθνξεί θαη λα δηακέλεη ειεχζεξα 

ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

2. Ζ ειεπζεξία θπθινθνξίαο θαη δηακνλήο κπνξεί λα  ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηε ζπλ-

ζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, ζηνπο ππεθφνπο ησλ ηξίησλ ρσ-

ξψλ πνπ δηακέλνπλ λνκίκσο ζην έδαθνο θξάηνπο κέινπο. 

 

Πεγή: Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (2000/C             

364/01).Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 18/12/2000 
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Πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα έληαμεο κεηαλαζηώλ  

Γεπμανία  

Ζ πνιηηηθή έληαμεο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο είλαη βαζηζκέλε ζηελ αξρή ηεο 

παξνρήο κεγαιχηεξεο ππνζηήξημεο ζηηο πξνζπάζεηεο έληαμεο, θαζηζηψληαο παξάιιεια απ-

ζηεξφηεξεο ηηο απαηηήζεηο γηα απηφ. Σν Οκνζπνλδηαθφ Γξαθείν γηα ηε Μεηαλάζηεπζε θαη 

ηνπο Πξφζθπγεο  επηηεξεί ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νκνζπνλδηαθά κέηξα γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο έληαμεο (Independent Commission on Migration to Germany, 2001, ζ.201). Ο κεηαλα-

ζηεπηηθφο λφκνο πξνβιέπεη ζε εζληθφ επίπεδν έλα πξφγξακκα πνπ πξννξίδεηαη γηα λα ζπ-

ληνλίζεη θαιχηεξα ηα κέηξα έληαμεο πνπ πξνζθέξνληαη ζην νκνζπνλδηαθφ θξάηνο θαη ηα 

ηνπηθά επίπεδα. Οη εθθιεζίεο, ηα εκπνξηθά θαη ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα, νη ελψζεηο ησλ εξγν-

δνηψλ, νη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θαη άιιεο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο  εκπιέθνληαη επίζεο 

ζηε ζχληαμε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ.  

 Ζ γλψζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο ζεσξείηαη κηα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπ-

ρή έληαμε ζηε γεξκαληθή  θνηλσλία. Γη’  απηφ ε πξνβιέπεηαη ρξεκαηνδφηεζε κεγαιχηεξε  

απφ €200 εθαηνκκχξηα εηεζίσο  γηα ηε δηεμαγσγή καζεκάησλ έληαμεο ζηα νπνία νη λένη κε-

ηαλάζηεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηα γεξκαληθά ηνπο θαη λα κάζνπλ γηα ηηο βαζηθέο αξρέο 

ηεο γεξκαληθήο θνηλσλίαο. Παξάιιεια ε γεξκαληθή θνηλσλία θαιείηαη γηα λα αλαγλσξίζεη 

θαη λα θαηαξγήζεη ηα ππάξρνληα εκπφδηα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ζηνπο κεηαλάζηεο 

ίζε κεηαρείξηζε θαη ίζε πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο, ηεο 

πνιηηηθήο θαη ηεο νηθνλνκίαο. 

Σν βαζηθφ ζηνηρείν ησλ νκνζπνλδηαθψλ κέηξσλ είλαη κηα ζεηξά καζεκάησλ έληαμεο 

κε ζπλνιηθά 630 ψξεο δηδαζθαιίαο, πνπ απνηειείηαη απφ έλα κάζεκα γιψζζαο πνπ παξέρεη 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηθαλνπνηεηηθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαη κηα ζεηξά καζεκάησλ γελη-

θφηεξνπ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα λα ηνπο εμνηθεηψζεη κε ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην λν-

κηθφ ζχζηεκα ηεο Γεξκαλίαο. Ζ ζεηξά ησλ καζεκάησλ έληαμεο θαζνξίδεηαη απφ  ηηο δηαηά-

μεηο ηνπ λφκνπ κεηαλάζηεπζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη απηέο πξνζαξκφδνληαη ζηα 

πξφηππα πνπ ηζρχνπλ ζε εζληθφ επίπεδν. 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεηξψλ καζεκάησλ νινθιήξσζεο είλαη ηα αθφινπζα 

(Federal Ministry of the Interior, 2005): 

 Σα ίδηα καζήκαηα πξνζθέξνληαη ηφζν ζηνπο αιινδαπνχο, ζηνπο επαλαπαηξη-

ζζέληεο γεξκαληθήο θαηαγσγήο θαη ζηνπο πνιίηεο ηεο Δ.Δ 
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 Σν κάζεκα έληαμεο ζπλίζηαηαη ζε έλα βαζηθφ θαη έλα εηζαγσγηθφ κάζεκα 

γιψζζαο, ην θαζέλα κε 300 ψξεο δηδαζθαιίαο, φπσο θαη έλα κάζεκα γεληθφ-

ηεξνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 30 σξψλ. 

  Πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα καζήκα-

ηα γιψζζαο έλα δηακνξθσκέλα ζε έμη ζεηξέο καζεκάησλ, πνπ επηηξέπνπλ 

ζηνπο αξραξίνπο γηα λα πξνρσξήζνπλ ζην ξπζκφ ηνπο.   

 Σα καζήκαηα γιψζζαο ζρεδηάδνληαη γηα λα παξέρνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ηελ επαξθή ηθαλφηεηα, ην αληίζηνηρν ηνπ επηπέδνπ B1 ζην θνηλφ επξσπατθφ 

πιαίζην γηα ηηο γιψζζεο, ην νπνίν είλαη ην πξψην επίπεδν αλεμάξηεηεο γισζ-

ζηθήο ρξήζεο. Απηφ ζα επηηξέςεη ζηνπο κεηαλάζηεο λα αζρνιεζνχλ απφ κφ-

λνη ηνπο κε ηηο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο.   

 Ζ ζεηξά καζεκάησλ γεληθφηεξνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζθνπεχεη λα βνεζήζεη 

ηνπο κεηαλάζηεο λα θαηαλνήζνπλ ην ζχζηεκα ηεο δηαθπβέξλεζεο ζε νκν-

ζπνλδηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, εηδηθφηεξα ηε ζεκαζία ηεο ειεχζεξεο θαη δε-

κνθξαηηθήο ηάμεο, ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θνκκάησλ, ηεο νκνζπνλδηαθήο δνκήο 

ηεο Γεξκαλίαο, ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ, ηεο αλνρήο 

θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο. Ο ζηφρνο είλαη λα εληζρπζνχλ νη κεηαλά-

ζηεο λα βξνπλ ην δξφκν  ηνπο επθνιφηεξα κέζα ζηε λέα θνηλσλία θαη λα ηνπο 

πξνζθέξνπλ θάηη κε ην νπνίν κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ.   

 Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη ζε ζέζε λα θαηαδείμνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζηε 

γισζζηθή εμέηαζε πνπ νδεγεί ζην Zertifikat Deutsch, έλα γισζζηθφ πηζην-

πνηεηηθφ πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Goethe (αληίζηνηρν ηνπ επηπέ-

δνπ B1) θαη πνπ αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο.   

 

Ολλανδία 

Ζ Οιιαλδία έρεη παξνπζηάζεη κηα πνιηηηθή έληαμεο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

’80, ε νπνία κε ηελ νλνκαζία «πνιηηηθή κεηνλνηήησλ» ζηξεθφηαλ αξρηθά ζε ηέζζεξηο ζπγθε-

θξηκέλεο νκάδεο κεηαλαζηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Σνπξθία, ην Μαξφθν, ην νπξηλάκ 

θαη ηηο Οιιαλδηθέο Αληίιιεο. Ζ αχμεζε φκσο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ θαηέζηεζε α-

παξαίηεην ε πνιηηηθή έληαμεο λα δηεπξπλζεί γηα λα ηηο ζπκπεξηιάβεη φιεο. 
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Απφ ην επηέκβξε ηνπ  1998  ηέζεθε ζε ηζρχ ν λφκνο γηα ηελ έληαμε ησλ λενεηζεξ-

ρνκέλσλ (WIN) ζηελ Οιιαλδία. χκθσλα κε ην λφκν απηφ θάζε έλαο πνπ έξρεηαη ζηε ρψξα  

πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα κηα έξεπλα έληαμεο. Απηή ε έξεπλα θαζνξίδεη εάλ ν κεηαλά-

ζηεο κπνξεί λα αθνινπζήζεη, ή εάλ πξέπεη αλαγθαζηηθά λα ζπκκεηέρεη, ζε έλα πξφγξακκα 

έληαμεο. Απηφ ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη θαηάξηηζε ζηελ νιιαλδηθή γιψζζα, θνηλσληθφ 

θαη επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (Factsheets Wet Ηnburgering Νieuwkomers –WIN, 

2004).  

Ο αξρηθφο ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο έληαμεο είλαη λα εληζρπζεί ε απηάξθεηα ησλ κεηαλα-

ζηψλ. Οη κεηαλάζηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ αλεμάξηεηα ζηελ νιιαλδηθή 

θνηλσλία φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. Δπνκέλσο πξνζεγγίδνληαη ζχληνκα κεηά απφ ηελ 

άθημή ηνπο θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα απηφ πνπ ηνπο αλακέλεη ζηε ρψξα
1
. Ζ επηθέληξσζε  ηεο 

πξνζνρήο ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο κεηαλάζηεο ζε έλα αξρηθφ ζηάδην απνηξέπεη ην ζρεκαηη-

ζκφ λέσλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ (Kalsbeek, n.d) . Γηα ην ιφγν απηφ φινη νη λεν-

εηζεξρφκελνη πνπ εκπίπηνπλ ζηελ νκάδα- ζηφρν
2
 ηνπ πξνγξάκκαηνο έληαμεο  είλαη ππνρξε-

σκέλνη λα ην παξαθνινπζήζνπλ. ε απηνχο πξνζθέξεηαη πςειφ επίπεδν θαζνδήγεζεο θαη 

πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο  ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. Σα πξνγξάκκαηα απηά πξαγ-

καηνπνηνχληαη απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηα πξνζαξκφδνπλ θαηάι-

ιεια, ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξα. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξν-

γξάκκαηνο ζηελ πεξαηηέξσ θαηάξηηζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ 

λέσλ κεηαλαζηψλ.   

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο έληαμεο είλαη  αξρηθά λα θαζνξηζηεί εάλ ππάξρεη  θίλδπλνο λα 

πεξηζσξηνπνηεζεί θνηλσληθά ν λενεηζεξρφκελνο θαη λα θαζνξηζηνχλ ηα κέξε ηνπ πξνγξάκ-

καηνο έληαμεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη. Απηή ε έξεπλα απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα 

ζηάδηα:  

                                                 
1
 χκθσλα κε έλα λνκνζρέδην πνπ θαηαηέζεθε πξνο ςήθηζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

αηφκσλ πνπ επηζπκνχλ λα κεηαλαζηεχζνπλ θαη λα παξακείλνπλ κφληκα ζηελ Οιιαλδία είλαη ππνρξεσηηθφ λα 

πεξάζνπλ ηε δνθηκαζία έληαμεο (γλψζε νιιαλδηθήο γιψζζαο, ζηνηρείσλ ηεο νιιαλδηθήο θνηλσλίαο) ζηε ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπο. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη ηδηαίηεξα επηιεθηηθέο ζην πνηνη δελ ππνρξενχληαη ζηε 

δνθηκαζία έληαμεο ζηε ρψξαο ηνπο, θαζψο πξφθεηηαη κφλν γηα πνιίηεο απφ αλαπηπγκέλεο ρψξεο (κέιε ηεο 

Δ.Δ., Διβεηία, Απζηξαιία, Καλαδά, ΖΠΑ, Ν. Εειαλδία θαη Ηαπσλία, θαζψο θαη γηα αιινδαπέο γπλαίθεο ζχκα-

ηα εκπνξίαο. 

 
2
 Κάζε αιινδαπφο κε άδεηα παξακνλήο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο επηιέμηκνο γηα λα ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα 

έληαμεο. Δμαηξνχληαη ηα άηνκα πνπ πάλε ζηελ Οιιαλδία γηα απαζρφιεζε / απηναπαζρφιεζε ή πξνζσξηλά.  Ο 

λφκνο ηζρχεη θαη γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο κε νιιαλδηθή ππεθνφηεηα πνπ γελλήζεθαλ έμσ απφ ηηο Οιιαλδία. 

Σν πξφγξακκα έληαμεο είλαη επίζεο δηαζέζηκν ζηνπο αλειίθνπο άλσ ησλ 16 νη νπνίνη δελ παξαθνινπζνχλ 

πιένλ  ην ζρνιείν θαη δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην θαλνληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 
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 αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο   

 αξρηθή ζπλέληεπμε, ζηελ νπνία ν λενεηζεξρφκελνο ελεκεξψλεηαη γηα ηε ζε-

καζία ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο   

 έξεπλα   

 δνθηκαζία ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

γλψζεο γηα ηελ  νιιαλδηθή γιψζζα θαη ηελ θνηλσλία. 

 ηειηθή ζπλέληεπμε γηα ην πξφγξακκα έληαμεο , κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνπο  

ηειηθνχο ζηφρνπο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ λενεηζεξρφκελνπ.   

Σν εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν θαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ λενεηζεξρφκελνπ είλαη 

ζεκαληηθά ζηνλ θαζνξηζκφ ηφζν ηνπ ζεκείν αθεηεξίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο φζν θαη ηνπ ηε-

ιηθνχ ζηφρνπ. 

Μέζα ζε ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο  αίηεζεο γηα ηελ έξεπλα έληαμεο ν 

λενεηζεξρφκελνο  πξέπεη λα εγγξαθεί ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα κε ην νπνίν ν ηνπηθφο δή-

κνο έρεη ζπλάςεη κηα ζχκβαζε. Ο λενθεξκέλνο ππνγξάθεη κηα ζχκβαζε θαηάξηηζεο κε απηφ 

ην ίδξπκα θαη αξρίδεη έπεηηα ην εθπαηδεπηηθφ ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο. Ζ ζεηξά κα-

ζεκάησλ απνηειείηαη απφ ηα νιιαλδηθά σο δεχηεξε γιψζζα, καζήκαηα θνηλσληθνχ θαη ε-

παγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη νινθιεξψλεηαη κε κηα δνθηκαζία. Απηή ε δνθηκαζία 

ζηε γιψζζα (αθξφαζε, νκηιία, αλάγλσζε θαη γξαθή) θαη ζηνλ θνηλσληθφ θαη επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ πξαγκαηνπνηείηαη έσο δψδεθα κήλεο κεηά απφ ηελ εγγξαθή ζην εθπαηδεπ-

ηηθφ ίδξπκα. Βάζεη ηεο δνθηκαζίαο ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα εθδίδεη έλα πηζηνπνηεηηθφ, βε-

βαηψλνληαο ην επίπεδν πνπ ν  λενεηζεξρφκελνο επηηπγράλεη θαη ηα κέξε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζπκκεηείρε. 

Δθηφο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα,  παξέρνληαη επίζεο ζην λενεηζεξρφκελν  γε-

ληθή πξνεηνηκαζία γηα ην πξφγξακκα θαζψο θαη παξνρή θνηλσληθψλ ζπκβνπιψλ  

Ζ γεληθή πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νπζηαζηηθή γηα ηελ επηηπρία ηεο έ-

ληαμεο. Τπάξρεη εηδηθφο βνεζφο πνπ  βνεζά πξνζσπηθά ην λενεηζεξρφκελν ζε φιεο ηηο  δξα-

ζηεξηφηεηεο ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο, δίλεη ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ θαη ηνλ 

παξαθηλεί. Ζ βάζε ηεο γεληθήο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη έλα αηνκηθφ ζρέδην 

θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο έληαμεο. Καη' απηφ ηνλ ηξφπν ν εηδηθφο βν-

εζφο ζπληάζζεη έλα ζρέδην πνπ ηαηξηάδεη αηνκηθά ζε θάζε λενεηζεξρφκελν. Σν ζρέδην απηφ 

ζπληάζζεηαη ζην ηέινο ηεο έξεπλαο έληαμεο, θαη δηεπθξηλίδεη ηε γλψζε, ηελ θαηαλφεζε θαη 
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ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο έληαμεο, θαζψο επίζεο θαη 

ησλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ηειηθφ ζηφρν. Σα ζρέδηα πξνγξάκκαηνο παξέρνπλ επί-

ζεο έλα πιαίζην γηα ηηο πξνζσξηλέο ζπδεηήζεηο αμηνιφγεζεο. Απηέο νη ζπδεηήζεηο αμηνιφ-

γεζεο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ γεληθήο πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, πξννξίδνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πξφνδν θαη, εάλ είλαη απαξαίηεην, 

λα βνεζήζνπλ θαη λα παξαθηλήζνπλ ην λενεηζεξρφκελν. Σν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ππνβάιιεη 

έθζεζε ηαθηηθά ζηηο δεκνηηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ λενεηζεξρφκελνπ. 

Σν πξφγξακκα έληαμεο νινθιεξψλεη ην αξγφηεξν έσο έμη κήλεο κεηά απφ ηελ ηειηθή 

δνθηκαζία.. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο νινθιήξσζήο ηνπ είλαη ε ζπλέληεπμε 

κεηαμχ ηνπ λενεηζεξρφκελνπ, ελφο αληηπξνζψπνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ελφο απφ 

ην Κέληξν γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ην Δηζφδεκα. Οη ηνπηθέο δεκνηηθέο αξρέο ζηε ζπλέρεηα 

παξαπέκπνπλ ην λενεηζεξρφκελν ζηε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ή ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο 

λενεηζεξρφκελνο ιακβάλεη έλα πηζηνπνηεηηθφ απφ ηηο δεκνηηθέο αξρέο πνπ δηεπθξηλίδεη ην 

πξφγξακκα πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη πεηχρεη. 

Οη ηνπηθέο δεκνηηθέο αξρέο είλαη ππεχζπλεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο εθ κέξνπο 

ηνπ λενεηζεξρφκελνπ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο νινθιήξσζεο. Δάλ απηφο απνηχ-

ρεη λα εθπιεξψζεη νπνηεζδήπνηε απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο πθίζηαηαη ηηο αλάινγεο θπξψ-

ζεηο, θπξίσο πεξηθνπή ηνπ θνηλσληθνχ επηδφκαηνο πνπ ιακβάλεη. Απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

2005 άιιαμε ν λφκνο γηα ηελ εξγαζία θαη ηελ θνηλσληθή βνήζεηα θαη ν λένο λφκνο πξνβιέ-

πεη ηελ θαηάξηηζε απφ ηηο ηνπηθέο δεκνηηθέο αξρέο κηα ηνπηθήο απφθαζεο πνπ θαζνξίδεη ηηο 

πνηληθέο ξήηξεο πνπ ζα επηβάιινληαη ζε φζνπο απνηπγράλνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν πνπ θαζνξίδεη ηα πξνγξάκκαηα έληαμεο (WIN)
1
. 

Αςζηπία  

Ο κεηαλαζηεπηηθφο λφκνο πνπ ηζρχεη ζηελ Απζηξία δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ε-

πηηπρή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ θαη πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο γηα απηφ. Κπξίαξ-

ρε ζέζε έρεη ε δηδαζθαιία ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο θαη βαζηθψλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

γλψζεσλ.  

Ξεθηλψληαο απφ ηα 2003 νη εθηφο Δ.Δ μέλνη ζηελ Απζηξία νθείινπλ λα ππνγξάςνπλ 

κηα ζπκθσλία πνπ ηνπο ππνρξεψλεη λα θαηαθηήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν γισζζηθψλ 

ηθαλνηήησλ ζηε γεξκαληθή γιψζζα θαη λα εμαζθαιίζνπλ γλψζε γηα ηηο πνιηηηθέο θαη επξσ-

                                                 
1
 Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ απηνχ δελ είλαη αθφκα γλσζηά, θαζψο ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο 

ηνπ βξίζθεηαη αθφκα ζε εμέιημε. 



 

 

73 

πατθέο δεκνθξαηηθέο αξρέο. Απηφ νλνκάδεηαη Integrationsvereinbarung (ζπκθσλεηηθφ έ-

ληαμεο) θαη είλαη έλα απφ ηα βαζηθά κέηξα ηνπ απζηξηαθνχ λφκνπ γηα ηνπο αιινδαπνχο. Οη 

θαλνληζκνί γηα ην «ζπκθσλεηηθφ έληαμεο» έρνπλ πξνθαιέζεη έληνλε ζπδήηεζε θαη θξηηηθή 

ηφζν απφ εηδηθνχο (λνκηθνχο- γισζζνιφγνπο) φζν θαη απφ ΜΚΟ (Με- Κπβεξλεηηθνχο Οξ-

γαληζκνχο). 

Ζ ζπκθσλία απηή ππνρξεψλεη ηνπο αιινδαπνχο λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα νιν-

θιεξψζνπλ ηα  Deutsch-Integrations-Kurs , δειαδή καζήκαηα γεξκαληθψλ θαη έληαμεο. ε 

απηά νη κεηαλάζηεο δηδάζθνληαη γεξκαληθά, γλψζεηο πνιηηηθήο, ηηο επξσπατθέο δεκνθξαηη-

θέο αξρέο θαη νθείινπλ λα επηηχρνπλ ζηελ εμέηαζε ηνπ επηπέδνπ Α1 ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατ-

θνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο. 

Ζ απζηξηαθή θπβέξλεζε θαηαβάιεη ην 50% ηνπ θφζηνπο ησλ καζεκάησλ απηψλ (θαη  

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 182€) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα νινθιεξσζνχλ κέζα ζε 18 κήλεο. 

Όζνη δελ πεηχρνπλ ζηελ εμέηαζε εγθαίξσο επσκίδνληαη πςειφηεξν θφζηνο γηα ηα καζήκαηα 

(75% κέρξη ηνπο 24 κήλεο) θαη ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο εάλ απαηηεζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο. 

Σαπηφρξνλα ν λφκνο πξνβιέπεη  πνηλέο εάλ θάπνηνο δελ παξαθνινπζήζεη ή εάλ απνηχρεη λα 

νινθιεξψζεη επηηπρψο απηά ηα καζήκαηα: πξφζηηκν 100€ κεηά απφ 2 ρξφληα, 200€ κεηά 

απφ 3 ρξφληα. Αλ απηφ δελ έρεη νινθιεξσζεί κεηά απφ 4 ρξφληα ε άδεηα παξακνλήο δελ α-

λαλεψλεηαη κε ζπλέπεηα ηελ απέιαζε (Rieder, 2003) 

Ζ δηάηαμε απηή έρεη δερζεί ζνβαξή θξηηηθή
1
 ζηα εμήο ζεκεία: 

Καηαξράο δελ απνηειεί ζπκθσλεηηθφ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε ζπκθσλία πξνυπνζέηεη 

ηελ ειεχζεξε βνχιεζε απηνχ πνπ ηελ ππνγξάθεη, θάηη ην νπνίν δελ ηζρχεη αθνχ είλαη ππν-

ρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο λενεηζεξρφκελνπο κεηαλάζηεο. 

                                                 
1
 Ζ δηαδηθαζία απηή έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο πξνηάζεηο ηεο πλέιεπζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπ-

ιίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ (Parliamentary Assembly, 2003) νη νπνίεο θαζνξίδνπλ πσο ηα θξάηε- 

κέιε ηεο Δ.Δ νθείινπλ λα δεκηνπξγνχλ εηζαγσγηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο κεηαλάζηεο, ηα 

νπνία πξέπεη λα: 

 είλαη πξνζηηά ζε εζεινληηθή βάζε 

 λα είλαη αλνηθηά γηα ηνπο κεηαλάζηεο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο παξαρψξεζεο άδεηαο παξακνλήο ηνπιάρη-

ζηνλ γηα έλα ρξφλν 

 λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε δηθαηνχρνπ 

 λα πεξηιακβάλνπλ γισζζηθή δηδαζθαιία, πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή θαη ηα έζηκα ηεο θνηλσλίαο ππνδν-

ρήο, πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο, θαηνηθίαο θαη λνκηθήο θαζνδήγεζεο. Να 

παξέρνπλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη θαζνδήγεζε γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο ρψξαο ππνδν-

ρήο θαζψο θαη πιεξνθφξεζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ. 

 λα εμαζθαιίδνπλ νηθνλνκηθέο επηρνξεγήζεηο, ψζηε λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζε 

απηά (θεθ. Η, παξάγξαθνο 8, iv-b) 
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Γεχηεξνλ, ζεσξεί ηελ έληαμε σο κηα δηαδηθαζία πνπ αθνξά κφλν ηνπο κεηαλάζηεο 

θαη φρη ηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Δπίζεο ην θαιχηεξν επίπεδν γισζζηθψλ δεμηνηή-

ησλ δελ εμαζθαιίδεη απηφκαηα θαη απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε. Οη γισζζηθέο δεμηφηεηεο 

κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ έληαμε, αιιά δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ έληαμε ζην νηθνλνκηθφ 

θαη θνηλσληθφ επίπεδν θαη δελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ πξφζβαζε ζηα πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα. 

Ζ πίεζε θαη νη πνηλέο ζεσξνχληαη ν ρεηξφηεξνο ηξφπνο παξαθίλεζεο γηα κάζεζε. Καη 

δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο γηα λα πηεζηνχλ νη κεηαλάζηεο λα κάζνπλ γεξκαληθά, θαζψο ε 

θαζεκεξηλή εκπεηξία πνπ θαηαγξάθεηαη απφ ΜΚΟ θαη θέληξα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ δείρλεη 

φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κεηαλάζηεο έρνπλ ηζρπξφ θίλεηξν γηα λα κάζνπλ ηε γιψζζα, 

αιιά δελ ππάξρνπλ πνιιά πξνγξάκκαηα γιψζζαο θαη ζπρλά ππάξρεη έιιεηςε  παξάπιεπξεο 

ππνζηήξημεο, π.ρ ππεξεζίεο θχιαμεο παηδηψλ ψζηε λα επηηξέςνπλ ζηηο κεηέξεο λα παξαθν-

ινπζήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα. 

Ζ δηάξθεηα ησλ 100 σξψλ πνπ δηαξθνχλ ηα καζήκαηα ζεσξείηαη απφ ηνπο εηδηθνχο 

αλεπαξθήο (εθηηκάηαη πσο απαηηνχληαη πεξίπνπ 300). Δπίζεο αθφκα θαη αλ θάπνηνο πεηχρεη, 

ην επίπεδν (Α1) απηφ δε ζεσξείηαη επαξθέο γηα λα αζρνιεζεί κε ζέκαηα φπσο ην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα θαη νη δεκνθξαηηθέο αξρέο. Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ πξνγξακκάησλ είλαη επί-

ζεο ζεκαληηθή αθνχ ζπλήζσο ην θφζηνο γηα κηα ζεηξά ηέηνησλ καζεκάησλ έληαμεο, δηάξ-

θεηαο 100 σξψλ, θηάλεη ηα 500-600 €, νπφηε νη κεηαλάζηεο νθείινπλ λα ππνινγίζνπλ έλα 

έμνδν πνπ κπνξεί λα θηάζεη ηα 400€. 

Σα πξνγξάκκαηα απηά πξαγκαηνπνηνχληαη απφ δηάθνξα ηλζηηηνχηα θαη ηδησηηθά θέ-

ληξα εθπαίδεπζεο. Έλα ηέηνην πξφγξακκα είλαη απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη αθνινχζσο: 

Berufsförderungsinstitut (Bfi) Vienna, Austria (ΔΙΔΜ, 2005). 

Σν Bfi είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ απαζρφιεζε πξνγξάκ-

καηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. Ζ βαζηθή ηνπ αξρή είλαη φηη ν 

θαζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε θαη πξνζθέξεη καζήκαηα ζηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο,  

γηα ηε ζξεζθεία ηνπο, ηελ ειιηπή γλψζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο, ηε γεληθφηεξε έιιεηςε 

εθπαίδεπζεο, ην επάγγεικα θαη ηελ έιιεηςε απαζρφιεζεο 

ρεηηθά κε ηηο  εζληθέο κεηνλφηεηεο, ε θνηλσληθή έληαμε ζπλδέεηαη πνιχ κε ηελ  ε-

παγγεικαηηθή έληαμε. Οη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο ζεσξνχληαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ επαγ-

γεικαηηθή νινθιήξσζε ελφο αηφκνπ. Δπνκέλσο, ζηελ αξρή ησλ πξνγξακκάησλ έληαμεο, 

πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηε βειηίσζε ηεο γλψζεο ησλ  γεξκαληθψλ.  
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Σν Bfi πεξηιακβάλεη κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθ-

παηδεπηηθή έληαμε ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ, φπσο ηα αθφινπζα: 

SINTEGRA (=Social Integration). Μηα ζεηξά καζεκάησλ εθπαίδεπζεο γηα ηελ θνη-

λσληθή έληαμε θαη ηελ εξγαζία. Πεξηερφκελν: Γεξκαληθή γιψζζα, γεξκαληθή θαη απζηξηαθή 

ηζηνξία, βνήζεηα απφ θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ππνζηήξημε ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ  ηίηισλ πνπ νη κεηαλάζηεο έρνπλ απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο.   

IDO (=Integration Durch Orientierung) - Έληαμε κέζσ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. Πεξη-

ερφκελν: Παξνρή ζπκβνπιψλ, θνηλσληθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ελεκέξσζε γηα ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, επηθνηλσλία, εμαζθάιηζε εξγαζίαο θαη πξαθηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία  

INTAKT (=Integration and contact) Έληαμε θαη επηθνηλσλία. Πεξηερφκελν: Μαζή-

καηα Ζ/Τ ζε κηθηέο ηάμεηο (κεηαλάζηεο θαη εληφπηνη καζεηέο) πνιηηηθή εθπαίδεπζε,  αλά-

πηπμε πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ. 
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Η ηζηνζειίδα ελόο ηδησηηθνύ θέληξνπ ζηελ Απζηξία πνπ πξαγκαηνπνηεί καζήκαηα γεξ-

καληθώλ πξνζαλαηνιηζκέλα ζην «ζςμβόλαιο ένηαξηρ» 

 

 

German Integration courses 
   

[German course] [German Integration cours-
es] [English courses] [Französischkurse] 
[Griechischkurse] [Latinumkurse] 

These courses are government 
recognized and part of the Inte-
gration contract with intermediate 
tests, final examination and certifi-
cation and cover 100 hours. I you 
wish you can participate for further 
20 hours free of charge. 

If you have previous knowledge of 
German language you can partici-
pate in a course corresponding to 
your level. 

The price is € 220, - + voucher 
(Gutschein).  

In our large comfortable common 
room You can enjoy a cup of tea 
or coffee, relax and meet partici-
pants from many countries. Those 
beverages are free. 

Phone us (+43-1-4088475) or 
simply drop in and have a talk 
with us to make Yourself know 
what ABC ZENTRUM is. 

Your ABC team 

[German course]  
[German integration course] 
[English courses] 

  

Courses: 

Days: Monday - Friday Times: 
09.00-12.00 or 17.00-20 Fee: € 220,- 
+ Voicher (GUTSCHEIN) Dates:  
 
02.05.2005 - 22.06.2005 
 
06.06.2005 - 22.07.2005 
 
04.07.2005 - 17.08.2005 
 
01.08.2005 - 21.09.2005 
 
05.09.2005 - 18.10.2005 
 
03.10.2005 - 18.11.2005 
 

31.10.2005 - 15.12.2005 Registra-
tion 
 
In our office in Vienna, Monday to 
Friday 9.00-17.00 or online through 
our webside.  

http://www.abc-

zentrum.at/Anmeldeformulare/int

egration-

anmeldeform.htmRegistration in 

time ensures your place in a class.  

                

http://www.abc-

zentrum.at/Hauptseiten/Courses.htmhtt

p://www.abc-

zentrum.at/Hauptseiten/Courses.htm   

http://www.abc-

zentrum.at/Courses/KurseEnglisch.htmhtt

p://www.abc-

zentrum.at/Courses/KurseEnglisch.htm 

 

Πεγή: http://www.abc-zentrum.at/Courses/KurseGermanIntegration.htm 

http://www.abc-zentrum.at/Courses/KurseGerman.htm
http://www.abc-zentrum.at/Courses/KurseEnglisch.htm
http://www.abc-zentrum.at/Courses/KurseFranzoesisch.htm
http://www.abc-zentrum.at/Courses/KurseGriechisch.htm
http://www.abc-zentrum.at/Courses/KurseLatinum.htm
http://www.abc-zentrum.at/Courses/KurseGerman.htm
http://www.abc-zentrum.at/Courses/KurseGerman.htm
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