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Περίληψη 

Η Ελλάδα έχει µετατραπεί σε χώρα υποδοχής µεταναστών από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980. Όπως δείχνει και η διεθνής εµπειρία στον τοµέα της 

µετανάστευσης, οι χώρες υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα, υφίστανται 

δηµογραφικές µεταβολές και οι θεσµικές τους δοµές αλλάζουν. Η τοπική 

αυτοδιοίκηση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο για την επιτυχηµένη ένταξη των 

µεταναστών. Η µελέτη των παρεµβάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης στο θέµα 

αυτό είναι κυρίως σε πρωτογενές στάδιο και η παρούσα εργασία συµβάλλει στη 

µελέτη αυτή.  

Το LOMIGRAS  ήταν το πρώτο πρόγραµµα που µελέτησε συστηµατικά την 

τοπική αυτοδιοίκηση και τις πολιτικές που εφαρµόζει στο µεταναστευτικό 

ζήτηµα. Ο στόχος του ήταν να εξετάσει το κατά πόσο οι παρεµβάσεις αυτές, 

υπήρξαν επιτυχηµένες ή εάν εµποδίζουν και σε πιο βαθµό την κοινωνική 

ένταξη των µεταναστών. 

Με βάση το LOMIGRAS διενεργήθηκε και η παρούσα έρευνα. Προηγήθηκε 

θεωρητική ανασκόπηση των θεωριών περί µετανάστευσης και των στοιχείων 

που αφορούν τους µετανάστες στην Ελλάδα. 

∆ιαπιστώθηκε ότι οι δήµοι χρειάζεται να συνεργασθούν περισσότερο µε 

άλλους φορείς όπως είναι οι ΜΚΟς για τα θέµατα της ενηµέρωσης και της 

οργάνωσης και είναι απαραίτητη η δηµιουργία γραφείων µεταναστών εντός των 

δήµων. Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι είναι αρκετά ισχυροί στο θέµα της παροχής 

υπηρεσιών εκπαίδευσης και ένταξης των παιδιών των µεταναστών, συνεπώς 

βρίσκονται σε καλό δρόµο για την ένταξη των µεταναστών δεύτερης γενιάς που 

είναι ένα από τα ζητούµενα του LOMIGRAS. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η Ελλάδα χρειάζεται να διαµορφώσει µία 

πληρέστερη µεταναστευτική πολιτική στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
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για να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τα µεταναστευτικά ρεύµατα του 

παρόντος και του µέλλοντος. 

Key Words:  Integration, Assimilation, Local Governments, Immigration, 

LOMIGRAS 

Abstract 

Greece has become a host country of immigrants since the late 1980s. As the 

international experience in the field of migration shows, in host countries, such 

as Greece, demographic changes take place and institutional structures change. 

Local governments play an important role in the successful integration of 

migrants. However, the study of local interventions, in this regard, is mainly in 

primary stage and this work contributes to this study. 

LOMIGRAS was the first program that systematically studied the local 

government and policies implemented in migration aiming at examining 

whether these interventions were successful or if they prevent, and to what 

extent the social integration of immigrants. 

The present research was based on LOMIGRAS. A theoretical review of 

immigration theories and data on immigrants in Greece were preceding. 

It was found that municipalities need to cooperate more with other 

organizations such as MKOs regarding information, organization etc. Setting up 

immigrant office within municipalities is required. However, the findings of the 

research show that municipalities are good enough in providing health services 

to all types of immigrants and education to immigrant children. It could be 

supported that the latter is in the right way since it is in accordance with what 

LOMIGRAS requires. 

The results showed that Greece needs to develop a complete migration 

policy at the level of local government to deal effectively migration flows in the 

present and in the future. 
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Εισαγωγή 

Η Ελλάδα έχει γίνει χώρα υποδοχής µεταναστών. Το γεγονός αυτό έχει 

εγείρει διάφορα ερωτήµατα. Σε πολλές χώρες όπως είναι οι Σκανδιναβικές 

χώρες, η προσέλκυση µεταναστών αποτέλεσε βασικό στόχο, ενώ αντίθετα στην 

Ελλάδα δεν υπάρχει ακόµα ξεκάθαρη µεταναστευτική πολιτική. Ένα από τα 

βασικά θέµατα που συζητούνται, είναι το εάν η διατήρηση της κουλτούρας τους 

και η µη υιοθέτηση της κουλτούρας της πλειοψηφίας, εµποδίζει την κοινωνική 

και οικονοµική ένταξη τους, στην χώρα υποδοχής που στη συγκεκριµένη 

περίπτωση είναι η Ελλάδα.  

Σε αρκετές χώρες που είναι χώρες υποδοχής µεταναστών, η συζήτηση 

επικεντρώνεται σε δύο κύριες κατευθύνσεις όσον αφορά τη µεταναστευτική 

πολιτική που ακολουθούν. Η µία κατεύθυνση είναι η αφοµοίωση, δηλαδή οι 

µετανάστες να υιοθετήσουν την κουλτούρα της χώρας υποδοχής και να 

απορρίψουν τη δική τους. Η άλλη πολιτική είναι η ένταξη, όπου οι µετανάστες 

θα υιοθετήσουν την κουλτούρα της χώρας υποδοχής, αλλά ταυτόχρονα 

µπορούν να διατηρήσουν και την δική τους. Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η 

εθνική προέλευση των µεταναστών και κυρίως το γεγονός ότι µπορεί να έχουν 

πολλές ταυτότητες οι οποίες µπορεί να συγκρούεται η µία µε την άλλη (Sen, 

2001). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Penninx, 2009, σ. 5) και κατ’ επέκταση στην 

Ελλάδα  (Anagnostou et al., 2016) ο προσανατολισµός είναι στην  πολιτική 

ένταξης. 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να µελετήσει κατά πόσο εφαρµόζονται 

πολιτικές σε τοπικό επίπεδο και πιο συγκεκριµένα σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης για την οµαλή ένταξη των µεταναστών. Κύριο ερευνητικό 

ερώτηµα που προκύπτει από τον σκοπό της εργασίας είναι η καταγραφή των 

µεταναστευτικών πολιτικών της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσανατολισµένη ως 

προς την νοµική – πολιτική αλλά και ως προς την κοινωνική – οικονοµική 

διάστασή τους. Τελικός στόχος πέρα από την καταγραφή των ήδη υπαρχουσών 

πολιτικών είναι η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας από την 

πολιτεία και τους θεσµούς για τη βελτίωση της µεταναστευτικής πολιτικής. 
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Ως µέσο καταγραφής χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο Local Government 

Migration Integration (LOMIGRAS). Το LOMIGRAS αναπτύχθηκε από το 

Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) 

αξιοποιώντας τα πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα του εργαλείου αξιολόγησης 

µεταναστευτικής πολιτικής MIPEX που ήδη εφαρµόζεται σε πολλές χώρες της 

Ευρώπης (Anagnostou et al, 2016). 

Πριν από το ερευνητικό µέρος της εργασίας όµως, κρίθηκε σκόπιµη η 

θεωρητική προσέγγιση της µετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης, έννοιες 

οι οποίες αναλύονται στο 1
ο
 κεφάλαιο. Στο 2

ο
 κεφάλαιο αναλύεται το νοµικό 

πλαίσιο και η µεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο 3
ο
 

κεφάλαιο τα αντίστοιχα της Ελλάδας. Στο 4
ο
 κεφάλαιο γίνεται µία προσπάθεια 

αποτύπωσης της κατάστασης των µεταναστών στη σύγχρονη ελληνική 

πραγµατικότητα ενώ στο 5
ο 

παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία του αριθµού 

των µεταναστών µε έµφαση σε αυτά των παράτυπων (παράνοµων) και µία 

σύνδεσή τους µε την παραβατικότητα (εγκληµατικότητα). Το 6
ο
 κεφάλαιο 

παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα της ένταξης των µεταναστών σε τοπικό επίπεδο, 

άρα και στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα αποτελέσµατα της  

πιλοτικής εφαρµογής του εργαλείου LOMIGRAS. Τα τελευταία δύο κεφάλαια 

της εργασίας αφορούν την ερευνητική µεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τα 

αποτελέσµατά της. 
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Κεφάλαιο 1 - Μετανάστευση 

1.1. Εισαγωγή 

Η µετανάστευση υπήρχε πάντα στην ανθρώπινη ιστορία και ως εκ τούτου 

έχει µελετηθεί από διάφορες κοινωνικές επιστήµες όπως είναι η οικονοµία, η 

κοινωνιολογία και η ψυχολογία (Μπάγκαβος & Παπαδοπούλου, 2006). Στο 

παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν ορισµένες έννοιες της µετανάστευσης 

προκειµένου να γίνει ευρύτερα κατανοητή.  

1.2. Μετανάστευση - Ορισµοί 

Το δικαίωµα του ατόµου να εγκαταλείπει ένα κράτος στο οποίο είναι 

πολίτης και να πηγαίνει σε κάποιο άλλο διατυπώθηκε από τον Χουάν Αντόνιο 

Βιτόρια ήδη από το 1539. Εν τούτοις διατυπώθηκε το δικαίωµα των κρατών να 

ελέγχουν ποια άτοµα θέλουν να εγκατασταθούν στο έδαφός τους (ΙΜΕΠΟ, 

2007). 

Σύµφωνα µε το ΕΚΚΕ (2005) ως µετανάστευση ορίζεται η µόνιµη ή 

προσωρινή αλλαγή του τόπου εγκατάστασης ενός ατόµου ή µία κοινωνικής 

οµάδας και ως λόγοι µετανάστευσης ορίζονται η αναζήτηση εργασίας, η 

οικογενειακή επανένωση, η εµπόλεµη κατάσταση της χώρας προέλευσης αλλά 

και άλλοι πολιτικοί, θρησκευτικοί κα λόγοι (ΕΚΚΕ, 2005, σελ. 67). Πολλές 

φορές το άτοµο εξαναγκάζεται λόγω βίας ή διώξεων να εγκαταλείψει τη χώρα 

προέλευσής του (ΕΚΚΕ, 2008).  

Η µετανάστευση κατηγοριοποιείται σε εσωτερική και εξωτερική (ΙΝΕ / 

ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ, 2003). Κατηγοριοποιείται επίσης και ως εκούσια δηλαδή όταν 

το άτοµο θέλει να µετακινηθεί επειδή το ίδιο το επιθυµεί, σε µόνιµη ή 

προσωρινή, σε ατοµική ή οµαδική αλλά και σε παραδοσιακή δηλαδή αυτή που 

έχει πραγµατοποιηθεί πριν από τους δύο Παγκοσµίους Πολέµους και ήταν 

κυρίως υπερπόντια ή σύγχρονη (Μουσούρου, 2003). Υπάρχει επίσης η νόµιµη 

και παράνοµη µετανάστευση ανάλογα µε το εάν είναι καταγεγραµµένη ή όχι  

(ΙΝΕ / ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ, 2003, σελ. 13). 
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Ως µετανάστης σύµφωνα µε τον ΟΗΕ ορίζεται το άτοµο που βρίσκεται 

µακριά από τη χώρα στην οποία έχει γεννηθεί ή έχει την εθνικότητα ή 

υπηκοότητά της για διάστηµα µεγαλύτερο των 12 µηνών (Σάρρας, 2005). 

Οικονοµικός µετανάστης είναι αυτός που φεύγει από τη χώρα προέλευσής του 

και καταφεύγει σε µία άλλη προκειµένου να βελτιώσει την οικονοµική του 

κατάσταση (ΕΚΚΕ, 2008) και πρόσφυγας είναι αυτός που αναγκάζεται να 

φύγει από τη χώρα του λόγω διώξεων ή λόγω άσκησης βίας. Οι δε διώξεις 

µπορεί να οφείλονται σε πολιτικούς λόγους, θρησκευτικούς, φυλετικούς, 

εθνικότητας και λόγω αυτών των διώξεων διατρέχει κίνδυνο µε την επιστροφή 

του στη χώρα (ΕΚΚΕ, 2008). Παλλινοστούντας είναι το άτοµο που µε τη 

θέλησή του επιστρέφει στη χώρα καταγωγής του (Παυλόπουλος, 2007).  

1.3 Κοινωνική ένταξη των µεταναστών 

Η κοινωνική ένταξη των µεταναστών στην Ευρώπη συζητείται ήδη από τη 

δεκαετία του 1970, ενώ το 1990 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε την 

µετανάστευση αναπόφευκτη και ως εκ τούτου ενθάρρυνε τις πολιτικές ένταξης 

των µεταναστών προκειµένου να αµβλύνει τις εντάσεις που η µετανάστευση 

συνεπάγεται. Οι πολιτικές αυτές ένταξης είχαν ως στόχος τη µέριµνα για στέγη, 

απασχόληση και παιδεία.  

Το 2002, η ΟΚΕ (Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης πρότεινε την πολιτική ένταξη δηλαδή την πρόσβαση των µεταναστών 

σε αγαθά και υπηρεσίες. Παρέχοντάς τους έτσι ίσες ευκαιρίες και τη σταδιακή 

εξίσωση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους µε τους γηγενείς. 

Το 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε η ένταξη των νόµιµα 

διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών σε χώρες της ΕΕ να βασίζεται στα 

αµοιβαία δικαιώµατα και υποχρεώσεις που έχουν στην κοινωνία που τους 

υποδέχεται και τους παρέχει συνθήκες πλήρους συµµετοχής. Η κοινωνία που 

τους υποδέχεται οφείλει να τους διασφαλίζει τυπικά δικαιώµατα προκειµένου  

αυτοί να συµµετέχουν σε όλες τις πλευρές της ζωής της κοινωνίας ενώ 

αντίστοιχα οι µετανάστες οφείλουν να σέβονται τις αξίες της κοινωνίας που 

τους υποδέχεται χωρίς όµως να αρνούνται την ταυτότητά τους.  
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Ο Penninx (2003) όρισε ότι η διαδικασία ένταξης των µεταναστών 

αποτελείται από δύο µέρη. Από τη µία πλευρά είναι οι µετανάστες και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους από την άλλη είναι η αντίδραση της τοπικής 

κοινωνίας σε αυτούς. Η αµφίδροµη σχέση µεταξύ των δύο θα καθορίσει και το 

αποτέλεσµα της ένταξης. 

Το θεσµικό πλαίσιο της κοινωνίας αλλά και η αντίδραση της στους 

µετανάστες είναι καθοριστικής σηµασίας. Σύµφωνα µε τους Entzinger & 

Biezeveld (2003), οι κοινωνίες που έχουν υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής 

συνοχής είναι κι αυτές όπου η ενσωµάτωση των µεταναστών είναι ευκολότερη.  

Ο ορισµός της ένταξης αλλάζει ανάλογα µε τις χώρες όπου Φερ ειπείν στη 

Βρετανία η ένταξη συνδέεται περισσότερο µε την επαγγελµατική ένταξη ενώ 

στη Γαλλία προωθούνταν οι έννοιες της «αφοµοίωσης» και της 

«αποπολιτισµοποίησης». Όσον αφορά την ενσωµάτωση των µεταναστών, αυτή 

εξαρτάται από το ιδεολογικό υπόβαθρο της κοινωνίας που τους υποδέχεται και 

προκειµένου να είναι επιτυχηµένη δεν θα πρέπει να χαλαρώνει ο κοινωνικός 

δεσµός µεταξύ του ατόµου και της κοινωνίας που τους υποδέχεται διαφορετικά 

θα προκληθεί αποκλεισµός και διαταραχή της κοινωνικής συνοχής. Οι 

πολιτικές ένταξης και ενσωµάτωσης, είναι αυτές που αφορούν την εκπαίδευση, 

την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση και σύµφωνα µε την Schnapper (1992) 

είναι οι πολιτικές που καθορίζουν τις νόµιµες και τυπικές προϋποθέσεις 

προκειµένου να συγκλίνουν οι µετανάστες µε τους γηγενείς.  

Αναφορικά µε τους τρόπους ένταξης, σύµφωνα µε τον Vermeulen (2002), 

αυτοί κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

• Κλασσική αφοµοίωση. Οι οµάδες χάνουν την πολιτιστική τους 

ταυτότητα µε την πάροδο των γενεών. 

• Σχηµατισµός µίας υποδεέστερης τάξης, η οποία διακρίνεται από 

χαµηλότερο επίπεδο παιδείας, απασχόλησης και κοινωνικής 

κινητικότητας. 

• Ένταξη µέσω των εθνικών κοινοτήτων. Κάποιες εθνικές οµάδες να 

τοποθετούνται σε υψηλή κοινωνική θέση λόγω της οικονοµικής τους 

αυτάρκειας. 
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Ως εθνικά µοντέλα για την ένταξη και στην ενσωµάτωση έχουµε τα 

ακόλουθα (Carrera, 2006): 

• Το µοντέλο που έχει εφαρµοσθεί στην Ολλανδία και στη Σουηδία που 

είναι αυτό του σεβασµού της πολυπολιτισµικότητας. 

• Το µοντέλο προσοµοίωσης που έχει εφαρµοσθεί στη Γαλλία είναι αυτό 

που βασίζεται στην ισότητα µόνο όµως των πολιτών. 

Η Γερµανία, Αυστρία και Βέλγιο εφήρµοζαν το µοντέλο του αποκλεισµού 

το οποίο είναι ιδιαίτερα περιοριστικό όσον αφορά τη νοµοθεσία περί 

µετανάστευσης και την πολιτική. Για την παραπάνω τυπολογία έχει ασκηθεί 

ιδιαίτερη κριτική γιατί θεωρείται ότι οι κοινωνίες δεν µένουν στατικές αλλά 

αλλάζουν.  

Όσον αφορά την πολιτιστική ένταξη των µεταναστών υπάρχουν τρεις 

γενικές κατευθύνσεις: 

• Αφοµοίωση στον πολιτισµό της χώρας υποδοχής. 

• Ανοχή στις πολιτιστικές παραδόσεις των µεταναστών χωρίς όµως να 

έχει διαµορφωθεί µία σαφής πολιτική για τις πολιτιστικές διαφορές. 

• Ενσωµάτωση όπου οι µειονότητες έχουν πολιτιστική ισοτιµία. 

1.4 Προσεγγίσεις της µετανάστευσης 

 Το 19ο αι. υπήρχαν δύο βασικές προσεγγίσεις που ήταν η µαρξιστική-

λενινιστική  που εξετάζει το θέµα από την κοινωνική πλευρά και η νεοκλασική 

που το εξετάζει από την οικονοµική πλευρά. Η µετανάστευση άρχισε να 

µελετάται προσεκτικά από τον 20ο αιώνα στις ΗΠΑ και ειδικότερα στα τέλη 

του 19ου αιώνα – αρχές 20ου ενώ στην Ευρώπη άρχισε να µελετάται µετά το 

1950. 

1.4.1 Μαρξιστική – λενινιστική προσέγγιση 

Οι µαρξιστές εστιάζουν κυρίως στους µηχανισµούς που κρατούν τους 

µετανάστες σε µία χαµηλή κοινωνική και οικονοµική θέση. Σχετίζουν την 

κοινωνική τάξη στην οποία εντάσσεται ένας µετανάστης µε τη θέση που έχει 
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στην αγορά εργασίας.  Σύµφωνα µε τους µαρξιστές, η αγορά εργασίας 

χωρίζεται σε κεντρική και περιφερειακή όπου οι γηγενείς απασχολούνται σε 

καλά πληρωµένες θέσεις του κρατικού τοµέα και των µεγάλων ιδιωτικών 

επιχειρήσεων ενώ οι µετανάστες απασχολούνται σε κακά πληρωµένες θέσεις 

µικρών επιχειρήσεων όπου οι συνθήκες εργασίας είναι κακές και οι προοπτικές 

εξέλιξης είναι µηδαµινές.  

Σύµφωνα µε τους Castles & Kosack (1984) οι µετανάστες αµείβονται 

λιγότερο, οι συνθήκες εργασίας τους είναι κακές και δεν έχουν επαρκή 

εκπροσώπηση σε επαγγελµατικούς κλάδους. Μένουν, επίσης, άνεργοι, πιο 

συχνά από ότι οι γηγενείς κάτι που οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισµό τους.  

Οι χώρες υποδοχής έχουν τέτοιο νοµοθετικό πλαίσιο που περιορίζουν τα 

δικαιώµατα του µετανάστη και έτσι η ένταξή του καθίσταται πιο δύσκολη. Οι 

ίδιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η χαµηλότερη κοινωνική θέση των 

µεταναστών οφείλεται στο ότι δεν έχουν εξειδίκευση, δεν υπάρχει από την 

πλευρά τους κίνητρο για επαγγελµατική κινητικότητα, απασχολούνται σε 

κατώτερες θέσεις εργασίας και δεν έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη 

θέση τους στη χώρα που τους υποδέχεται. Οι µαρξιστές εστιάζουν στο ταξικό 

θέµα κάτι που έκανε και ο ίδιος ο Μαρξ ήδη από το 1870 µιλά για τη διαίρεση 

της εργατικής τάξης στην περίπτωση που οι µετανάστες δεν ενταχθούν στην 

κοινωνία της χώρας υποδοχής. 

1.4.2 Άλλες προσεγγίσεις 

Στις ΗΠΑ υπήρξαν τον 20ο αι. η αφοµοιωτική και η πλουραλιστική 

προσέγγιση. Σύµφωνα µε την αφοµοιωτική προσέγγιση, η εθνική ταυτότητα 

των µεταναστών σβήνει µε την πάροδο των χρόνων και των γενεών και 

εντάσσονται πλήρως στην κοινωνία της χώρας υποδοχής. Η πλουραλιστική 

προσέγγιση από την άλλη υποστηρίζει ότι οι µετανάστες δεν αφοµοιώνονται 

αλλά διατηρούν την εθνική και πολιτισµική τους ταυτότητα. Αυτό που 

παρατηρήθηκε στις ΗΠΑ είναι ότι ορισµένες φυλετικές οµάδες µεταναστών 

θεωρούνταν φυλετικά κατώτερες και αυτές δεν ενσωµατώθηκαν ενώ οι 

συνθήκες διαβίωσής τους ήταν πολύ κακές. Αυτό παρατηρήθηκε ήδη από τις 

αρχές του 20ου αι.  
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Οι Zaretsky,Thomas & Zaniecki (1996) έδωσαν έµφαση στην ενσωµάτωση 

των µεταναστών επισηµαίνοντας ότι πρέπει να σταµατήσουν τα ρατσιστικά 

κριτήρια προκειµένου αυτοί να ενταχθούν στην κοινωνία της χώρας υποδοχής. 

Η δε κοινωνική τους κινητικότητα καθίσταται δυνατή από τη στιγµή που 

αποδέχονται τα κοινωνικά πρότυπα της χώρας και υποστηρίζουν ότι τα γκέτο 

βοηθούν στην ενσωµάτωση των νέων πολιτών στη χώρα υποδοχής. Σύµφωνα 

µε τη θεωρία αυτή η ελλιπής ενσωµάτωση δηµιουργεί βία και εγκληµατικότητα 

ενώ η ενσωµάτωση διευκολύνεται µε την αποδοχή από τους µετανάστες των 

κοινωνικών προτύπων της χώρας υποδοχής κάτι που είναι αποτέλεσµα των 

ατοµικών τους ενεργειών και χαρακτηριστικών. Η διαδικασία ενσωµάτωσης 

σύµφωνα µε τον Park (1950) ολοκληρώνεται σε τρεις γενιές µεταναστών ενώ οι 

κοινωνικοοικονοµικές τους συνθήκες διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο.  

Η δεκαετία του 1960 ήταν πολύ σηµαντική για τις ΗΠΑ γιατί πλέον 

αµφισβητείται η αφοµοιωτική της επιρροή. Πλέον η αφοµοίωση διακρίνεται 

από την προσαρµογή γιατί οι µετανάστες µπορεί να έχουν προσαρµοσθεί αλλά 

όχι απαραίτητα αφοµοιωθεί (Vecoli, 1964). Στη δεκαετία του 1970 αυτό που 

φάνηκε ότι είναι πιο σηµαντικό είναι η επίδραση των οµάδων και όχι του 

ατόµου. Ενώ παράλληλα συζητείται ο βιολογικός παράγοντας υπό την έννοια 

ότι διάφορες εθνοτικές οµάδες έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά τα οποία 

φαίνονται στην κοινωνική τους διαστρωµάτωση και στις πολιτισµικές τους 

ιδιοµορφίες. Στη δεκαετία του 1980 προστίθεται µία τρίτη προσέγγιση που 

συνδέει την εθνοτική οµάδα µε την κοινωνική τάξη. Σύµφωνα µε αυτή την 

προσέγγιση, εάν ένας µετανάστης διατηρήσει ή όχι την εθνική του ταυτότητα 

οφείλεται σε ιστορικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Πλέον, στις ηµέρες µας, 

η προσέγγιση της αφοµοίωσης έχει καταρριφθεί. Αυτή που έχει επικρατήσει 

είναι η διατήρηση των πολιτισµικών χαρακτηριστικών των µεταναστών. 

Στην Ευρώπη το θέµα µελετάται κοινωνιολογικά από τη δεκαετία του 1950 

και η κύρια εστίαση ήταν στα µέτρα που θα διευκόλυναν την ένταξη των 

µεταναστών και οι µελέτες αυτές ήταν επηρεασµένες από τη µαρξιστική 

προσέγγιση. Από το 1960, οι µελέτες άρχισαν να ευνοούν τον πολιτισµικό 

πλουραλισµό ενώ από το 1975 το φαινόµενο της µετανάστευσης άρχισε να 
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µελετάται συστηµατικά και οι διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες υιοθετούν 

διαφορετικές προσεγγίσεις. 

1.5 Μετανάστευση και χώρα αποστολής  

Σύµφωνα µε τους Ναξάκη και Χλέτσο (2003) η χώρα αποστολής ευνοείται 

γιατί εκτονώνεται από την πληθυσµιακή πίεση, µειώνεται ο αριθµός των 

ανέργων, ο µισθός των γηγενών αυξάνεται και η χώρα θα επωφεληθεί από τα 

εµβάσµατα των µεταναστών και έτσι θα ενισχυθεί το ισοζύγιο πληρωµών της 

(Σάρρας, 2005). Στις αρνητικές επιπτώσεις είναι ότι η χώρα προέλευσης 

στερείται από τα πιο παραγωγικό µέρος του δυναµικού της που είναι σηµαντικό 

για την ανάπτυξη της οικονοµίας της γιατί συνήθως αυτοί που µεταναστεύσουν 

εντάσσονται στην ηλικιακή κατηγορία 15-30 ετών. Λόγω του ότι τα άτοµα που 

µεταναστεύουν είναι νέα το αποτέλεσµα είναι οι γεννήσεις στην χώρα 

προέλευσης να µειώνονται και έτσι να γηράσκει. ∆ηµιουργείται επίσης σχέση 

οικονοµική εξάρτησης µε τη χώρα υποδοχής.  

1.6 Μετανάστευση και χώρα υποδοχής 

Η µετανάστευση επηρεάζει τη χώρα υποδοχής γιατί προκαλείται 

αναδιανοµή των υλικών αγαθών. Η οικονοµία της χώρας επηρεάζεται 

σηµαντικά γιατί οι µετανάστες εργάζονται και επηρεάζεται και το ασφαλιστικό 

εφόσον εργάζονται νόµιµα. Επηρεάζεται επίσης και ο κοινωνικός τοµέας αλλά 

και η εκπαίδευση.  

Σχετικά µε τις συνέπειες και εάν αυτές είναι θετικές ή αρνητικές για τη 

χώρα υποδοχής, οι απόψεις διίστανται.  Άλλοι υποστηρίζουν ότι αυξάνεται η 

εγκληµατικότητα, µειώνονται οι µισθοί, αυξάνεται η ανεργία και διαταράσσεται 

η εθνική οµοιογένεια. Άλλοι θεωρούν ότι οι µετανάστες είναι ένας νέος 

κοινωνικός πλούτος και ότι τα κοινωνικά προβλήµατα είναι ήδη υφιστάµενα 

και ότι δεν δηµιουργούνται  νέα  (ΚΕΜΟ, 2004, σελ. 72) 



  21 

Κεφάλαιο 2 - Ευρωπαϊκή Ένωση και Μετανάστευση 

2.1 Εισαγωγή  

Σήµερα λόγω της παγκοσµιοποίησης έχουµε ελεύθερη διακίνηση 

κεφαλαίων, αγαθών/υπηρεσιών και εργασίας. Ωστόσο είναι ακόµα πιο εµφανής 

η οικονοµική διαφορά µεταξύ των πλούσιων και φτωχών χωρών. Τα 

µεταφορικά µέσα είναι πιο γρήγορα και πιο φτηνά το ίδιο και οι επικοινωνίες 

ως εκ τούτου, οι µεταναστευτικές ροές στην ΕΕ διευκολύνονται. Ήδη από το 

2009, ο αριθµός των µεταναστών στην ΕΕ ανέρχονταν στα 25 εκατοµµύρια 

(Luedtke, 2009) και βαίνει αυξανόµενος έκτοτε.  

Για να ρυθµίσει η ΕΕ το θέµα της µετανάστευσης έχει υιοθετήσει ένα 

συνεχώς αναθεωρούµενο θεσµικό πλαίσιο το οποίο έχει ως σκοπό τη 

διασφάλιση της αρχής της καθολικότητας προσαρµοζόµενο στην σηµερινή 

πραγµατικότητα της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. Παρόλο που θα περίµενε 

κανείς αυτή η εφαρµογή του πλαισίου να είναι ενιαία, βρίθει από αντιφάσεις 

και εξαιρέσεις, µε τρόπο τη διαφορετική εφαρµογή της από κάθε κράτος µέλος 

αλλά και την ερµηνεία της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (Βενιέρης, 2009, σ. 197). 

 2.2 Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεταναστευτική Πολιτική 

Εάν και υπάρχει µία Κοινή Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική ωστόσο 

τα µεµονωµένα κράτη θεσπίζουν τις δικές τους πολιτικές για τη µετανάστευση 

και είναι υπεύθυνα για τον αριθµό των µεταναστών που χρειάζονται, το είδος 

των εργαζοµένων που απαιτείται και από πού µπορούν να τους πάρουν 

(Βαρβιτσιώτης & Καµπούρογλου, 2006). Οι χώρες υποδοχής αντιµετωπίζουν 

παρόµοια προβλήµατα όσον αφορά τις µεταναστευτικές ροές και έχει αυξηθεί η 

συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά συγκεκριµένα θέµατα 

πλευρές των µηχανισµών ρύθµισης των µεταναστών (Hugo, 2008).  

Η Ευρώπη γηράσκει και ως αποτέλεσµα το ποσοστό των εργαζόµενων σε 

αυτή µειώνεται ενώ το ασφαλιστικό σύστηµα είναι υπό κατάρρευση 

(Μουσούρου, 2003). Οι µετανάστες θεωρήθηκαν ως η λύση του προβλήµατος 

ωστόσο δεν παύει η λύση να είναι προσωρινή και να αφορά µόνο τη χαµηλή 
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γεννητικότητα. Με τα χρόνια, η ΕΕ πέρασε κάποιες δεσµευτικές οδηγίες, µε 

κάποιες εξαιρέσεις, όσον αφορά την επανένωση της οικογένειας και τους 

µακροχρόνιους κατοίκους. ∆εν κατόρθωσε όµως να επιτύχει την επιθυµητή 

εναρµόνιση όσον αφορά τη νόµιµη µετανάστευση παρά την αναγνωρισµένη 

ανάγκη για εργαζόµενους υψηλών δεξιοτήτων και το σύστηµα Μπλε Κάρτας 

που εφαρµόζεται από το 2011 στα κράτη µέλη (Καλοφωλιάς, 2011). Η 

οικογενειακή επανένωση των νόµιµων µεταναστών ήταν ένα θέµα στο οποίο 

υπήρξε συντονισµός µεταξύ των κρατών µελών. Όσον αφορά τους παράνοµους 

µετανάστες, υπάρχουν µηχανισµοί της ΕΕ βάσει των οποίων οι παράνοµοι 

µετανάστες  συλλαµβάνονται και στέλνονται στην χώρα προέλευσής τους αλλά 

υπάρχει και συνεργασία µε τις χώρες προέλευσης προκειµένου να 

διαχειρισθούν τις τάσεις µετανάστευσης.  

Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, οι νόµιµοι µετανάστες αφού µείνουν για 

πέντε χρόνια σε ένα κράτος µέλος της ΕΕ, µπορούν να πάνε να εργασθούν σε 

άλλο κράτος µέλος (Βαρβιτσιώτης & Καµπούρογλου,2006). Ένα άλλο θέµα 

ιδιαίτερης σοβαρότητας για την ΕΕ ήταν η προσέλκυση µεταναστών υψηλών 

δεξιοτήτων γιατί η ΕΕ έχει έλλειψη τέτοιων ειδικότερα στην πληροφορική και  

στην ιατρική. Κατάλληλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο επίπεδο των 

προσόντων των εξειδικευµένων µεταναστών γιατί µπορεί να συµβαίνει σε 

κάποιες περιπτώσεις να κάνουν λιγότερο εξειδικευµένες εργασίες από αυτές 

που ανταποκρίνονται στα προσόντα τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί 

η κατάσταση των µεταναστών παίζει ρόλο όσον αφορά τη στάση των γηγενών 

προς αυτούς κάτι που αντίστοιχα επηρεάζει τις πολιτικές της ΕΕ (Hugo, 2008). 

Εντός της ΕΕ υπήρχαν χώρες που είχαν διαφορετική προσέγγιση στη 

µετανάστευση. Οι πρώην αποικιοκράτες και οι πολιτικές που εφαρµόζουν 

έχουν σχέση µε τον ιδιαίτερο σύνδεσµο που έχουν µε τις πρώην αποικίες τους. 

Από την άλλη, υπάρχουν οι χώρες που οι µεταναστευτικές τους πολιτικές 

διαµορφώθηκαν ανάλογα µε τις ελλείψεις στα εργατικά χέρια που είχαν και τις 

αντίστοιχες διµερείς συµφωνίες που υπέγραψαν µε τρίτες χώρες. Η τρίτη 

κατηγορία χωρών είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία που έχουν 

προσπαθήσει να περιορίσουν τον αριθµό των παράνοµων µεταναστών γιατί 
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αποτελούν το εξωτερικό σύνορο της ΕΕ και είναι περισσότερο ευάλωτες σε 

αυτού του τύπου τη µετανάστευση (Καλοφωλιάς, 2011). 

Εν τούτοις, υπάρχει έλλειψη σε εργαζόµενους υψηλής εξειδίκευσης γι’αυτό 

τόσο η Γερµανία όσο και η Γαλλία διαµόρφωσαν πολιτικές προσέλκυσης 

εργαζόµενων υψηλών δεξιοτήτων ενώ παράλληλα περιόρισαν τον αριθµό των 

µεταναστών χαµηλών δεξιοτήτων.  Το σύστηµα «Μπλε Κάρτα» της ΕΕ 

διαµορφώθηκε για την προσέλκυση εργαζοµένων υψηλών δεξιοτήτων. Είναι 

ένα σύστηµα που µπορεί να συγκριθεί µε αυτό της πράσινης κάρτας των ΗΠΑ. 

Εγγυάται νόµιµη µόνιµη παραµονή µε βάση την απασχόληση πέραν των 

οικογενειακών σχέσεων ή της κατάστασης του αιτούµενου ασύλου 

(Καλοφωλιάς, 2011). Η νοµοθεσία αυτή έχει σκοπό να καταστήσει την Ευρώπη 

έναν σηµαντικό παίκτη στην παγκόσµια αγορά εργασίας, να αυξήσει την 

ανταγωνιστικότητά της και να προσελκύσει αργαζόµενους υψηλών δεξιοτήτων 

όπου αυτοί θα επιλέξουν την Ευρώπη αντί των ΗΠΑ και της Αυστραλίας» 

(Collett, 2008).  

Το σύστηµα αυτό παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης επανένωσης των 

οικογενειών και ίσης µεταχείρισης των γηγενών και όσων έχουν τη Μπλε 

Κάρτα. (Καλοφωλιάς, 2011) Ωστόσο, υπάρχει ο προβληµατισµός εάν θα είναι 

αποτελεσµατικό γιατί κάποιες χώρες όπως είναι η Γερµανία θεωρούν ότι τους 

αποστερείται το δικαίωµα επιλογής του τρόπου που θα προσελκύουν 

µετανάστες. Άλλες χώρες όπως είναι η Βρετανία, η ∆ανία και η Ιρλανδία δεν το 

επέλεξαν.  

Οι αξιωµατούχοι της ΕΕ που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασµό και την 

εφαρµογή των πολιτικών µετανάστευσης κατηγοριοποίησαν τους παράγοντες 

που τις επηρεάζουν σε δύο. Είναι οι παράγοντες που σπρώχνουν τους 

µετανάστες να µεταναστεύσουν στην ΕΕ και οι παράγοντες που τους 

προσελκύουν (Brady, 2008). Η ΕΕ έχει εφαρµόσει αυτό που αποκαλείται 

«παγκόσµια προσέγγιση στη µετανάστευση» (Brady, 2008) προκειµένου να 

συνδυάσει αυτούς τους παράγοντες για την επίτευξη µιας πιο εναρµονισµένης 

µεταναστευτική πολιτικής ΕΕ. Από τη στιγµή που οι παράγοντες προσέλκυσης 

είναι αρκετά δύσκολο να περιορισθούν κυρίως γιατί αφορούν ευηµερούσες 

οικονοµίες, καλύτερα αµειβόµενες θέσεις εργασίας και εργασιακές συνθήκες 
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κτλ., η παγκόσµια προσέγγιση στη µετανάστευση θα πρέπει να εστιάσει 

περισσότερο στους παράγοντες ώθησης γιατί αυτοί είναι που χρειάζονται 

περισσότερη κατανόηση.  

2.3 Ευρωπαϊκή Ένωση, Μετανάστευση και Πολιτική Αντιµετώπιση 

Παρά τον ισχυρισµό των οικονοµολόγων που υποστηρίζουν ότι η ΕΕ θα 

χρειαστεί περισσότερους µετανάστες στο µέλλον, οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν 

ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι οι µετανάστες είναι περισσότερο ένα πρόβληµα 

παρά µία ευκαιρία. Για τους Ευρωπαίους ηγέτες αυτό υπήρξε ένα θέµα για το 

οποίο δεν υπήρχαν ξεκάθαροι πολιτικοί στόχοι. Για τους φεντεραλιστές, είναι 

απαραίτητο να υπάρχει κοινή πολιτική µετανάστευσης γιατί θα φέρει πιο κοντά 

τη δηµιουργία ενός κράτους της ΕΕ. Εάν και οι Ευρωπαϊκές ελίτ τόνισαν την 

ανάγκη δηµιουργίας µίας κυκλικής µετανάστευσης και µίας πλατφόρµας 

συνεργασίας (Hugo, 2008), δεν µπόρεσαν να εξηγήσουν πως κάτι τέτοιο µπορεί 

να εφαρµοσθεί αλλά και τι σηµαίνει στην πραγµατικότητα. Η κυκλική 

µετανάστευση στοχεύει στη διαφοροποίηση των µεταναστευτικών ροών και 

στο να εµποδίσει την αποστέρηση των φτωχότερων κρατών από εργαζόµενους 

υψηλών δεξιοτήτων γιατί κάτι τέτοιο θα εµποδίσει µακροπρόθεσµα την 

οικονοµική ανάπτυξη των χωρών αυτών. Ως εκ τούτου, αυτό που είναι 

απαραίτητο είναι να έρθουν οι εργαζόµενοι  για ένα συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα και στη συνέχεια να επιστρέψουν στην πατρίδα τους µε την επιλογή 

επιστροφής στην ΕΕ. Αυτό έχει συµβεί στην Ιρλανδία και στη Βρετανία µε τους 

γιατρούς (Καλοφωλιάς, 2011). Κάτι τέτοιο όµως δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί χωρίς ειδικό ευέλικτο καθεστώς βίζας. Ωστόσο, οι 

διαφορετικές χώρες κατανοούν µε διαφορετικό τρόπο την έννοια της «κυκλικής 

µετανάστευσης» γιατί κάποιες επιδιώκουν να εφαρµόζεται µόνο για τους 

µετανάστες υψηλών δεξιοτήτων ενώ κάποιες άλλες προτιµούν ένα ευρύτερο 

πλαίσιο το οποίο θα περιλαµβάνει εποχιακούς εργαζόµενους που θα εργάζονται 

κυρίως στη γεωργία και στον τουρισµό (Καλοφωλιάς, 2011).  

Οι Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι εάν θέλουν να δηµιουργήσουν µία συνετή 

µεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να εστιάσουν στους εξωτερικούς 

παράγοντες που προκαλούν τη µετανάστευση και να έχουν στενότερη 
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συνεργασία µε τις χώρες από τις οποίες προέρχονται τα κύµατα µεταναστών 

έτσι ώστε να γίνουν αντιληπτοί οι λόγοι που οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τη 

συγκεκριµένη χώρα και επίσης να καταλάβουν τι πρόκειται να γίνει για να 

βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και απασχόλησης στις χώρες αυτές. Κατ’ 

αυτό τον τρόπο θα γίνει και σηµαντική εξοικονόµηση των πόρων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι αντί να σπαταλούνται στη φύλαξη των συνόρων, 

θα µπορούσαν να επενδυθούν στην εκπαίδευση. Κάτι τέτοιο θα ήταν 

οικονοµικά επωφελές µακροπρόθεσµα. Επενδύσεις θα µπορούσαν να γίνουν 

και στον αγροτικό τοµέα γιατί ένας µεγάλος αριθµός των παράνοµων 

µεταναστών που προέρχονται από την Αφρική έρχονται λόγω της ανεπάρκειας 

τροφίµων στις χώρες τους (Hugo, 2008).  

Μία άλλη κριτική αφορά την Frontex, η οποία παρόλο που διαθέτει 

σηµαντικό εξοπλισµό ωστόσο δεν διαθέτει ένα κέντρο λειτουργιών εκεί όπου 

είναι περισσότερο απαραίτητο δηλαδή στη Νότια Ευρώπη που αποτελεί και το 

κέντρο εισόδου των παράνοµων µεταναστών στην ΕΕ (Καλοφωλιάς, 2011). 

Πέραν αυτού ο εξοπλισµός της Frontex ανήκει στα κράτη µέλη που σηµαίνει 

ότι χρειάζεται την έγκρισή τους για να λειτουργήσει. 

Η ΕΕ κάθε χρόνο δίνει Βοήθεια Ανάπτυξης και ενώ είναι ο µεγαλύτερος 

δωρητής, τα περισσότερα χρήµατα προέρχονται από τη Βρετανία, τη Γαλλία 

και τη Γερµανία. Η κριτική που ασκείται για τη βοήθεια είναι ότι δεν είναι 

εναρµονισµένη µε τη µεταναστευτική πολιτική της ΕΕ (Καλοφωλιάς, 2011). 

Επίσης τα εµβάσµατα που στέλνουν οι µετανάστες στις οικογένειές τους 

καθίσταται όλο και πιο σηµαντικό ως πηγή ξένου συναλλάγµατος και 

αντανακλάται στο γεγονός ότι η µεγέθυνση του αριθµού  εµβασµάτων 

ξεπέρασε τις ροές ιδιωτικού κεφαλαίου και της επίσης βοήθειας ανάπτυξης 

(European Commission, 2007). 

Οι χώρες της ΕΕ δεν φαίνεται µέχρι στιγµής να αντιµετωπίζουν επιτυχώς το 

θέµα της ενσωµάτωσης των µεταναστών που προέρχονται εκτός Ευρώπης. Η 

Γερµανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι η Γερµανική 

πολυπολιτισµική κοινωνία έχει αποτύχει και το ίδιο υποστήριξε και ο Βρετανός 

πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάµερον το 2011 (EurAktiv, 2011).  Η δήλωση αυτή 

είναι πολύ σηµαντική γιατί εάν η µεταναστευτική πολιτική έχει αποτύχει σε µία 
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χώρα και µία  εθνοτική µεταναστευτική οµάδα δεν λαµβάνει καλής 

µεταχείρισης σε ένα κράτος – µέλος της ΕΕ, τότε µπορεί να µετακινηθεί σε 

κάποιο άλλο επιβαρύνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την άλλη χώρα µε 

περισσότερους µετανάστες. Κάποιοι θεωρούν ότι η απόδοση υπηκοότητας είναι 

ο πιο γρήγορος τρόπος για την ενσωµάτωση και τη διαµόρφωση µίας 

πολυπολιτισµικής κοινωνίας, ωστόσο, υπάρχουν κράτη µέλη που είτε δεν 

δίνουν υπηκοότητα είτε απαιτούν από τον µετανάστη να έχει διαµείνει δέκα 

χρόνια στη χώρα πριν του αποδοθεί η υπηκοότητα.  

Ενδιαφέρον είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του µόνου 

θεσµού της ΕΕ που αποτελείται από εκλεγµένα µέλη, έχει ίση νοµοθετική 

εξουσία µαζί µε το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε µία πλειάδα 

θεµάτων µεταξύ αυτών και του µεταναστευτικού. Η νοµοθεσία ψηφίζεται µε 

την αρχή της Απλής Πλειοψηφίας. Το Κοινοβούλιο αποτελείται από πολιτικά 

κόµµατα τα οποία ανάλογα µε το εάν είναι δεξιά ή αριστερά έχουν και 

διαφορετική προσέγγιση στο θέµα της µετανάστευσης. Τα αριστερά κόµµατα 

τείνουν να υποστηρίζουν πιο φιλελεύθερες µεταναστευτικές πολιτικές ενώ τα 

δεξιά υποστηρίζουν πιο περιοριστικές πολιτικές. Ωστόσο οι ψηφοφόροι των 

κοµµάτων επηρεάζονται µε αντίστροφο τρόπο, για παράδειγµα, οι ψηφοφόροι 

των αριστερών κοµµάτων που µεταξύ αυτών είναι πολλοί άνεργοι και 

εργαζόµενοι χαµηλών δεξιοτήτων είναι αυτοί που είναι περισσότερο 

εκτεθειµένοι στο θέµα της µετανάστευσης. Οι ψηφοφόροι των δεξιών 

κοµµάτων είναι κυρίως συνταξιούχοι και επιχειρηµατίες και οι οποίοι 

επηρεάζονται λιγότερο από τη µετανάστευση (Hugo, 2008). 

Στην Ευρώπη η διαµόρφωση της µεταναστευτικής πολιτικής αποτελεί 

συνδυασµό ιστορικών, πολιτικών και πολιτισµικών στοιχείων όπως για 

παράδειγµα η εµπειρία που έχουν στην αποικιοκρατία ορισµένα κράτη-µέλη. Η 

εµπειρία αυτή µεταφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µέσω των 

ευρωβουλευτών οι οποίοι επιλέγονται από τα εθνικά πολιτικά κόµµατα και ως 

εκ τούτου εξαρτώνται από αυτά. Σύµφωνα µε την έρευνα των Hix και Noury 

(2007) οι αποφάσεις των ευρωβουλευτών επηρεάζονται κυρίως από το 

ιδεολογικό τους υπόβαθρο και όχι από οικονοµικούς παράγοντες.  
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Η µεταναστευτική πολιτική της ΕΕ επηρεάζεται από την εθνική πολιτική. 

Τα πολιτικά κόµµατα επηρεάζονται από τη γνώµη των ψηφοφόρων αλλά και 

από εξωγενείς παράγοντες όπως είναι η πίεση που ασκούν οι Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις. Μέχρι στιγµής τα µέλη-κράτη της ΕΕ δεν έχουν κατορθώσει να 

διαµορφώσουν τις πολιτικές µετανάστευσής τους κατά τέτοιο τρόπο που η 

ενσωµάτωση των µεταναστών τρίτων χωρών να  είναι επιτυχηµένη. Με το 

Πρόγραµµα της Χάγης και το Πρόγραµµα της Στοκχόλµης τα κράτη µέλη 

προσπαθούν να αναπτύξουν µία συνεκτική πολιτική µετανάστευσης και οι 

Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι έχουν επίσης εφαρµόσει τις Κοινές Βασικές Αρχές 

για την Μεταναστευτική Πολιτική Ενσωµάτωσης. Οι αρχές αυτές υποστηρίζουν 

ότι η ενσωµάτωση είναι µία δυναµική, αµφίδροµη διαδικασία αµοιβαίας 

διαµονής των µεταναστών και των κατοίκων των µελών-κρατών. Η 

ενσωµάτωση συνεπάγεται ότι οι µετανάστες θα σέβονται τις βασικές αξίες της 

ΕΕ. Η εργασία - απασχόληση αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας 

ενσωµάτωσης και της συµµετοχής των µεταναστών στην κοινωνία υποδοχής 

(Hugo, 2008). Κατ’ αυτό τον τρόπο η συνεισφορά τους στην οικονοµία της 

χώρας υποδοχής καθίσταται  ορατή.  

Η εκπαίδευση είναι εξίσου σηµαντική στο να γίνουν οι µετανάστες και 

κυρίως οι απόγονοί τους πιο ενεργοί στην κοινωνία. Η χωρίς διακρίσεις 

πρόσβαση των µεταναστών στους θεσµούς καθώς και στα δηµόσια και ιδιωτικά 

αγαθά και υπηρεσίες σε ίση βάση µε τους γηγενείς αποτελεί βασικό στοιχείο 

για µία καλύτερη ενσωµάτωση (Βαρβιτσιώτης & Καµπούρογλου, 2006) . Η 

συχνή διάδραση των µεταναστών και των πολιτών των κρατών µελών αποτελεί 

βασικό µηχανισµό για την ενσωµάτωση. Η εκπαίδευση των γηγενών σχετικά µε 

τους µετανάστες και την κουλτούρα τους επαυξάνει τη διάδραση των 

µεταναστών και των πολιτών των κρατών µελών. Στοιχείο της διαφορετικής 

κουλτούρας είναι και η θρησκεία. Η άσκηση των διαφορετικών θρησκειών 

είναι εγγυηµένη εκτός εάν η άσκηση αυτή έρχεται σε σύγκρουση µε τα 

Ευρωπαϊκά δικαιώµατα ή την εθνική νοµοθεσία. Ένα άλλο στοιχείο που 

διευκολύνει την ενσωµάτωση των µεταναστών είναι η συµµετοχή τους στη 

δηµοκρατική διαδικασία και στη διαµόρφωση πολιτικών και µέτρων 

ενσωµάτωσης (Hugo, 2008).  
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Κεφάλαιο 3 – Μετανάστες στην Ελλάδα  

3.1 Ελλάδα και Μεταναστευτική Πολιτική 

Η Ελλάδα αποτελεί κυρίως τον ενδιάµεσο προορισµό των µεταναστών που 

επιθυµούν να  εγκατασταθούν στον πλούσιο Ευρωπαϊκό Βορρά. Το πρώτο 

µαζικό κύµα µετανάστευσης προς την Ελλάδα σηµειώθηκε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 µε άτοµα προερχόµενα από το πρώην ανατολικό µπλοκ, 

κυρίως από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία αλλά και οµογενών από 

την πρώην ΕΣΣ∆ (Μαρβάκης, 2001).  

Η ελληνική κυβέρνηση αλλά και η ελληνική κοινωνία ήταν εντελώς 

απροετοίµαστες για την είσοδο αυτού του κύµατος µετανάστευσης. Οι 

µετανάστες που ήρθαν εκείνη την περίοδο δεν είχαν νόµιµα έγγραφα 

παραµονής και ως εκ τούτου θεωρούνταν παράνοµοι (Gropas & 

Triantafullidou, 2007, σελ. 2). Η χώρα έπαυσε να θεωρείται αµιγώς οµοιογενής  

(ΚΕΜΟ, 2004, σελ. 14). Ο Ν.19759/1991 ήταν ο πρώτος νόµος που καθόριζε 

τις προϋποθέσεις εισόδου, διακράτησης, εργασιακών σχέσεων και 

αποµακρύνσεων των µεταναστών από τη χώρα (Hatziprokopiou, 2005).  

Οι κύριοι λόγοι που οι µετανάστες προτίµησαν την εποχή εκείνη να έρθουν 

στην Ελλάδα ήταν η γεωγραφική της θέση και το ότι ήταν η µοναδική 

βαλκανική χώρα που ήταν µέλος της Ε.Ε. (Μαρβάκης, 2001), η πτώση του 

υπαρκτού σοσιαλισµού (∆αµανάκης, 1997), ο πόλεµος στη Γιουγκοσλαβία 

αλλά και η άνοδος του εθνικισµού στα Βαλκάνια.  Όσον αφορά τα 

χαρακτηριστικά αυτού του µαζικού κινήµατος, αυτά αποτυπώνονται στην 

απογραφή του 2001 εάν και ήταν αρκετά ελλιπή γιατί συµπεριλαµβάνονταν 

µόνο οι νόµιµοι µετανάστες. Σύµφωνα µε την απογραφή, οι µετανάστες 

ανέρχονταν στο 7,2% του πληθυσµού ήτοι 800.000 άτοµα  (Κάτσικας & 

Πολίτου, 2005) ωστόσο ο πραγµατικός αριθµός εκτιµούνταν ότι υπερέβαινε το 

1.000.000 (ΙΜΕΠΟ, 2007). Μόλις 50.000 προέρχονταν από χώρες – µέλη της 

ΕΕ ενώ οι 749,093 προέρχονταν από τρίτες χώρες  (Glytsos, 2005). Το 57,4% 

ήταν Αλβανοί  (Cavounidis, 2004) και οι υπόλοιποι προέρχονταν από άλλες 
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χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης ενώ το ποσοστό των 

αντρών ήταν 54,5% και των γυναικών  45,5%   (Ροµπόλης, 2005). Το 10,1% 

συγκεντρώθηκε στην Αθήνα και η πλειοψηφία ήταν κάτω των 35 ετών  

(ΚΕΜΟ, 2004, σελ. 375). Οι Αλβανοί αλλά και όσοι προέρχονταν από τις 

πρώην χώρες της ΕΣΣ∆ δήλωσαν σειρά λόγων για τη µετανάστευσή τους, ενώ 

η εργασία ήταν ο βασικός λόγος µετανάστευσης για όσους προέρχονταν από τη 

Βουλγαρία, τη Ρουµανία, το Ιράν, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Οι 

µετανάστες που εργάζονταν στην Ελλάδα ανέρχονταν στο 10% του εργατικού 

δυναµικού (392.000 άτοµα) και εργάζονταν κυρίως στον κατασκευαστικό 

κλάδο, στη γεωργία, στο εµπόριο, στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια. Οι 

άντρες εργάζονταν κυρίως στις κατασκευές ενώ οι γυναίκες στις υπηρεσίες. Το 

89% ήταν µισθωτοί   (ΕΚΚΕ, 2005). Παρόλα αυτά µόνο το 30% των 

µεταναστών ήταν ασφαλισµένο στο ΙΚΑ.  

Η πλειοψηφία των µεταναστών ήταν απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης ενώ 

τριτοβάθµιας ήταν µόνο το 10%. Το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο είχαν 

όσοι προέρχονταν από τις χώρες της πρώην ΕΣΣ∆ ενώ το πιο χαµηλό είχαν οι 

Αλβανοί, οι Βούλγαροι και οι Πακιστανοί (ΚΕΜΟ, 2004). Η πλειοψηφία 

επίσης (60%) ήταν έγγαµοι (ΕΚΚΕ, 2005). Την εποχή εκείνη, δηλαδή στα τέλη 

της δεκαετίας του 1980, η µετανάστευση στην Ελλάδα θεωρούνταν ως κάτι 

µεταβατικό και θεωρούνταν εγκληµατική πράξη γιατί ο νόµος στόχευε στον 

περιορισµό των µεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα θέτοντας ποινή 

φυλάκισης µέχρι πέντε έτη για όποιο έµπαινε παράνοµα στη χώρα και για 

όσους αλλοδαπούς εργάζονταν χωρίς τα νόµιµα έγγραφα (Kalofolias, 2011; 

Lafazani, 2004). Η νοµιµοποίηση των αλλοδαπών ήταν κάτι πολύ δύσκολο 

λόγω των πολλών απαγορεύσεων και των αστυνοµικών µέτρων.  

3.2  Ελλάδα, Μετανάστευση και Νοµικό Πλαίσιο 

Ο Ν.1975/1991 «Περί Αλλοδαπών» δηµιουργήθηκε γιατί ο Ν.4310/1929 

δεν µπορούσε να αντιµετωπίσει τα νέα µεταναστευτικά ζητήµατα. Η αντίληψη 

του Ν. 1975/1991 ήταν ότι οι µετανάστες θα ήταν προσωρινοί στη χώρα και 

εξέφραζε µία συντηρητική αντίληψη για το θέµα της µετανάστευσης. Ωστόσο, 

ο νόµος άρχισε να εφαρµόζεται για πρώτη φορά το 1997 και 1998 από την 
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κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και έτσι οι µετανάστες άρχισαν να αποκτούν πράσινη 

κάρτα. Το µεταναστευτικό µοντέλο της εποχής ήταν τόσο η προσωρινότητα του 

αλλοδαπού στη χώρα αλλά και η αντιµετώπισή του ως εργάτη παρά ως πολίτη 

κάτι που όπως προείπαµε αποτελεί δείγµα µίας συντηρητικής αντίληψης για το 

θέµα.  Τα πρώτα νοµοθετήµατα στόχευσαν στη µείωση της δυσαναλογίας 

µεταξύ νόµιµων και παράνοµων µεταναστών (ΕΚΚΕ, 2008).  Η πάταξη της 

παράνοµης µετανάστευσης ήταν βασικό µέληµα και ο στρατός και η αστυνοµία 

είχαν βασικό ρόλο στον έλεγχο της µετανάστευσης (Μαρβάκης, 2001). Το 

Προεδρικό ∆ιάταγµα του 1998 θεσµοθέτησε το Κρατικό Πιστοποιητικό 

Γλωσσοµάθειας και τις προϋποθέσεις απόκτησής του.  

Αυτή η προσπάθεια µεταναστευτικής πολιτικής έµοιαζε αρκετά µε τη 

γερµανική όπου και στις δύο υπήρχε εκµετάλλευση των µεταναστών, στην 

περίπτωση της Ελλάδα µέσω της παράνοµης εργασίας ενώ στην περίπτωση της 

Γερµανίας µε τις συµβάσεις εργασίας. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε 

ανάκτηση των χαµένων πληθυσµών (Βορειοηπειρωτών, Ποντίων κτλ.) και 

Ανατολικογερµανών, Τσέχων κτλ. γερµανικής καταγωγής  (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ - 

Α∆Ε∆Υ, 2003). Η απόπειρα αυτή δεν υπήρξε επιτυχηµένη γιατί η δηµόσια 

διοίκηση δεν ήταν προετοιµασµένη και υπήρξε ασάφεια όσον αφορά τη 

διαδικασία της πράσινης κάρτας και έτσι πολλοί µετανάστες έµειναν εκτός της 

διαδικασία. Ως εκ τούτου, η παράνοµη µετανάστευση δεν καταπολεµήθηκε και 

το 60% των µεταναστών παρέµειναν παράνοµοι (VPRC, 2006, σελ.48).   

Το 1998 έγινε πλέον κατανοητό ότι η µετανάστευση δεν ήταν ένα παροδικό 

φαινόµενο και το Ελληνικό κράτος προχώρησε στην πρώτη µαζική 

νοµιµοποίηση µεταναστών µε δύο προεδρικά διατάγµατα που είχαν ως στόχο 

την καταγραφή και  την προσωρινή τακτοποίηση των µεταναστών που ζούσαν 

ήδη στη χώρα. ∆όθηκαν άδειες παραµονής περιορισµένης διάρκειας και άδειες 

εργασίας σε όσους τις ζήτησαν  (Baldwin-Edwards, 2004).  

Η Ελλάδα άρχισε να νοµιµοποιεί τους µετανάστες που ήταν παράνοµοι στο 

παρελθόν µε στόχο να τους στείλει σε άλλες χώρες της συνθήκης Σένγκεν 

(Mousourou, 1993).  Ωστόσο, τα κριτήρια που είχαν τεθεί δεν οδήγησαν στα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα και έτσι έγινε µε νέο νόµο το 2001 (Ν. 2910/2001 

«Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της 
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Ελληνικής Ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις»)  βελτιώθηκε η 

κατάσταση των µεταναστών που ζούσαν στην Ελλάδα µε µείωση του χρόνου 

παραµονής από δεκαπέντε σε δύο χρόνια για το δικαίωµα επανένωσης της 

οικογένειας και της πρόσβασης στην εκπαίδευση των απογόνων. Σε αντίθεση 

µε τον Ν.1975/1991 οι µετανάστες παύουν να είναι αρµοδιότητα του 

Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξης και εντάχθηκαν στις αρµοδιότητες του 

Υπουργείου Εσωτερικών (Balwin-Edwards, 2004).  Ωστόσο και ο νέος νόµος 

εστιάζει στην καταπολέµηση των παράνοµης µετανάστευσης διατηρώντας 

ισχυρή φρουρά στα σύνορα όπως ίσχυε και στον Ν. 1975/1991. Ένα νέο 

στοιχείο που εισήγαγε αυτός ο νόµος ήταν η τιµωρία όσων διευκόλυναν τη 

µεταφορά των µεταναστών στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Ευρώπη 

κάτι που υπήρξε ως στοιχείο εξαιρετικά θετικό. Βασικές διατάξεις του νόµου 

είναι αυτές που αφορούσαν την εκπαίδευση των ανήλικων παιδιών των 

µεταναστών ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς των γονέων καθώς και τα ίσα 

ασφαλιστικά δικαιώµατα των νόµιµων µεταναστών µε τους Έλληνες. Οι 

µετανάστες που διαµένουν στην Ελλάδα για διάστηµα δέκα ετών και άνω 

µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση της ελληνικής υπηκοότητα 

αρκεί να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισµό 

(Βαρβιτσιώτης, 2006). 

Ο Νόµος αυτός τροποποιήθηκε από άλλους νόµους που είναι: Ν. 3103/2002 

(Άρθρα 19-25), Ν. 3068/2002 (Άρθρο 15), Ν. 3074/2002 (Άρθρο 11), Ν. 

3103/2003 (Άρθρο 23), Ν. 3146/2003 (Άρθρο 8), Ν.3169/2003 (Άρθρο 10), Ν. 

3242/2004 (Άρθρα 25 & 34). Εν τούτοις, η κριτική που δέχτηκε αυτός ο νόµος 

ήταν ότι ουσιαστικά επαναλαµβάνει την προγενέστερη νοµοθεσία (ΕΚΚΕ, 

2008). Η Ελλάδα υπήρξε η µοναδική χώρα που εκδίδονταν ληγµένες άδειες 

λόγω της γραφειοκρατίας και των χρονοβόρων διαδικασιών του Ν. 2910/2001 

(VPRC, 2006). Οι Ν. 1975/1991 και Ν. 2910/2001 δεν ήταν αποτελεσµατικοί 

υπό την έννοια ότι δεν δηµιούργησαν µία πάγια διαδικασία για τους µετανάστες 

οι οποίοι θα µπορούν να νοµιµοποιήσουν την παραµονή τους στην Ελλάδα 

έχοντας συµπληρώσει ορισµένες προϋποθέσεις.  Οι νόµοι αυτοί είχαν 

περιορισµένη καταληκτική ηµεροµηνία για τους παράνοµους µετανάστες που 

ήταν στην Ελλάδα (ΚΕΜΟ, 2004). Ο Ν.2910/2001 και ειδικότερα το Άρθρο 5, 



  32 

τιµωρεί τους δουλεµπόρους µε φυλάκιση και κατάσχεση των µηχανηµάτων που 

χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των παράνοµων µεταναστών.  

Μετά τον Ν. 2910/2001 ακολούθησε ο Ν. 3386/2005 της κυβέρνησης 

Καραµανλή µε τίτλο «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων 

τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». Ο νόµος αυτό βασίζεται στις αρχές 

της νοµιµότητας, της ασφάλειας και της κοινωνικής ένταξη µε βάση τις οδηγίες 

της ΕΕ. Ο Ν. 3386/2005 φρόντιζε για τις προϋποθέσεις εισόδου, διαµονής και 

απέλασης των µεταναστών αλλά και της νόµιµης διαδικασίας παραµονής για 

όσων οι άδειες παραµονής είχαν λήξει αλλά και όσων πληρούσαν τις 

προϋποθέσεις του Ν.3386/2005. Ο νόµος αυτός περιλάµβανε τη σύσταση ενός  

«Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης», το οποίο έχει ως στόχο την ένταξη 

των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία αναγνωρίζοντας την πολιτισµική 

ιδιαιτερότητα αλλά και θεσπίζοντας την ίση µεταχείριση των µεταναστών σε 

όλα τα επίπεδα  (ΕΚΚΕ, 2008, σ.34). Οι δράσεις του προγράµµατος αυτού 

καλύπτουν τα ακόλουθα: πιστοποιηµένη γνώση της ελληνικής, την επιτυχηµένη 

παρακολούθηση µαθηµάτων όσον αφορά την ελληνική ιστορία και  πολιτισµό, 

την ένταξη στην αγορά εργασίας αλλά  και την ενεργή κοινωνική συµµετοχή 

των µεταναστών. Το πρόγραµµα αυτό δεν δίνει πολιτικά δικαιώµατα στους 

νόµιµους µετανάστες αλλά ούτε και µείωση του κόστους ανανέωσης της άδειας 

παραµονής  (VPRC,2006). 

Στη συνέχεια ψηφίστηκε ο Ν. 3356/2007 µε τίτλο «Ειδικές ρυθµίσεις 

θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης».   σύµφωνα 

µε τον οποίο εισάγεται µία εισπρακτική και ελεγκτική πολιτική η οποία όµως 

δεν έχει ρυθµίσεις για την ένταξη των µεταναστών στο οικονοµικό, πολιτικό, 

κοινωνικό και πολιτισµικό επίπεδο  (VPRC, 2006). Ο Νόµος αυτός είναι 

ασαφής όσον αφορά το παραπάνω πρόγραµµα. Στα βασικά του σηµεία είναι η 

δυνατότητα που παρέχεται στους µετανάστες να καταθέσουν αιτήσεις 

νοµιµοποίησης ενώ τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για τη χορήγηση 

κάρτας διαµονής διευρύνονται και παράλληλα µειώνεται η γραφειοκρατία, 

διευκολύνεται η διαµονή τους στην Ελλάδα, εισάγονται µέτρα για την 

κοινωνική τους ένταξη ενώ εισάγονται σε αυτόν και οι οδηγίες της ΕΕ (ΕΚΚΕ, 
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2008). Με τον νόµο αυτό συστήνεται η Εθνική Επιτροπή για την κοινωνική 

ένταξη των µεταναστών. Η επιτροπή αυτή υπάγεται στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και εισηγείται προτάσεις 

για την κοινωνική ένταξη των µεταναστών, τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου 

για την προώθηση της ένταξης των µεταναστών σε όλους τους τοµείς όπως 

προτάσσει το διεθνές δίκαιο αλλά και η ΕΕ, την κατάρτιση επιχειρησιακών 

προγραµµάτων για την ένταξη των µεταναστών και τη σύνταξη έκθεσης σε 

ετήσια βάση όσον αφορά την εξέλιξη της κοινωνικής ένταξης των µεταναστών 

τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Έργο της επιτροπής είναι επίσης η 

υποβολή προτάσεων έτσι ώστε να ληφθούν όσα µέτρα είναι αναγκαία.  

 Σήµερα ο ισχύον νόµος περί µετανάστευσης είναι ο Ν. 3386/2015. 

Σύµφωνα µε τον νόµο αυτό επιδιώχθηκε η απλοποίηση των διαδικασιών και τη 

συνένωση σε µία των αδειών παραµονής και εργασίας ενώ παράλληλα θεσπίζει 

την τιµωρία όσων παρέχουν υπηρεσίες σε παράνοµους µετανάστες (ΚΕΜΕΑ, 

2008). Ένα θετικό του νόµου αυτού είναι ότι αποκεντρώνονται τα αστικά 

κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και οι αρχές στην περιφέρεια 

αποκτούν µεγαλύτερη εξουσία. Όµως και αυτός ο νόµος υπήρξε 

αναποτελεσµατικός γιατί οι µηχανισµοί είχαν προβληµατική οργάνωση, η 

γραφειοκρατία είναι µεγάλη και το προσωπικό δεν ήταν επαρκώς 

εκπαιδευµένο.  

Παρά όµως την ύπαρξη των διάφορων νόµων, η εφαρµογή τους 

αµφισβητείται µε βάση τον ευρωπαϊκό δείκτη κοινωνικής ένταξης (MIPEX). Οι 

βασικοί δείκτες για την κοινωνική ένταξη είναι έξι και περιλαµβάνουν την 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την οικογενειακή συνένωση, την πολιτική 

συµµετοχή, τη µακροχρόνια παραµονή στην Ελλάδα, την πρόσβαση στην 

ιθαγένεια και τέλος στη µη – διάκριση. Και στους έξι αυτούς δείκτες, η Ελλάδα 

υστερεί (Anagnostou et al, 2016).  

Σύµφωνα µε τους Μπάγκαβος και Παπαδοπούλου (2006) η µεταναστευτική 

πολιτική στην Ελλάδα έχει ως χαρακτηριστικά την προσωρινότητα της 

διαµονής των µεταναστών, την προσφορά θέσεων εργασίας που δεν επιθυµούν 

οι γηγενείς, την εφαρµογή κατασταλτικής πολιτικής, την παντελή έλλειψη 

κοινωνικής προστασίας και τέλος τη συντήρηση της παράνοµης µετανάστευσης 



  34 

παρά την ύπαρξη του Προγράµµατος Ολοκληρωµένης ∆ράσης που στόχο έχει 

το σεβασµό στην ιδιαιτερότητα και την κοινωνική ένταξη των µεταναστών. 

Τα εγγενή προβλήµατα κοινωνικής δικαιοσύνης του ελληνικού κράτους 

λόγω της πελατοκρατίας «γιγαντώθηκαν» κατά τη διάρκεια της οικονοµικής 

κρίσης που ξέσπασε το 2009. Στο ήδη υπάρχον σαθρό σύστηµα κοινωνικής 

πολιτικής, στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση µε ισότιµο τρόπο ούτε οι γηγενείς 

πολίτες, πρέπει να απευθυνθούν και οι µειονότητες όπως µετανάστες (Venieris, 

2013, σ. 29). 
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Κεφάλαιο 4  – Μετανάστες και σύγχρονη ελληνική 

πραγµατικότητα  

4.1 Εισαγωγή  

Οι διεθνείς συµβάσεις για τα δικαιώµατα των µεταναστών είναι η Σύµβαση 

των Ηνωµένων Εθών για την  Προστασία των ∆ικαιωµάτων των Μεταναστών 

Εργατών και των Μελών των Οικογενειών τους (18/12/1990) και η ∆ιεθνής 

Σύµβαση για την εξάλειψη των Φυλετικών ∆ιακρίσεων (7/3/1966). Η Ελλάδα 

δεν έχει υπογράψει αυτή τη Σύµβαση. ∆εν έχει υποβάλει επίσης και δήλωση για 

το Άρθρο 14 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη των 

Φυλετικών ∆ιακρίσεων, σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή για την Εξάλειψη 

Φυλετικών ∆ιακρίσεων µπορεί να εξετάζει ατοµικές αναφορές.  

4.2 Εργασιακές Συνθήκες – Ασφάλεια και Υγεία 

Περιστατικά όπως αυτό της Μανωλάδας δείχνουν ότι ένας αριθµός 

µεταναστών δουλεύει σε κακές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Σύµφωνα µε 

το Ευρωβαρόµετρο (10/2007) το 36% των µεταναστών είναι ανασφάλιστοι και 

το ποσοστό αυτό ήταν το υψηλότερο στην ΕΕ. Από τα στοιχεία του ΙΚΑ για το 

2005 τα εργατικά ατυχήµατα ήταν 11 ανά 1000 εργαζόµενους ενώ των γηγενών 

ήταν 7 ανά χίλιους.  

Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα λόγω του ότι οι περισσότεροι µετανάστες είναι 

ανασφάλιστοι στερούνται θεραπείας για τη νόσο του AIDS κάτι όµως που 

ισχύει και για τους ανασφάλιστους Έλληνες (Ελευθεροτυπία 30/11/2007).  Οι 

Γιατροί χωρίς Σύνορα δήλωναν ότι οι δοµές είναι ανεπαρκείς ιδιαίτερα για τις 

ευάλωτες οµάδες, οι συνθήκες υγιεινής στα κέντρα κράτησης είναι πολύ κακές, 

ενώ στα κέντρα αυτά δεν υπάρχουν υπηρεσίες ψυχικής υποστήριξης, 

κοινωνικής µέριµνας, διερµηνείας, δεν υπάρχει µία ενιαία διαδικασία για τις 

ιατρικές εξετάσεις κατά την υποδοχή των µεταναστών αλλά ούτε και µετά την 

απελευθέρωσή τους (Ελευθεροτυπία 1/10/2009). 
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4.3 Ελληνική γλώσσα και µετανάστες 

Η εκµάθηση των Ελληνικών σε µετανάστες (ενήλικες) πραγµατοποιείται 

είτε από το κράτος είτε από ιδιώτες είτε από εθελοντές είτε από κάποιους που 

ανήκουν σε συγκεκριµένο πολιτικό χώρο. Τα κρατικά προγράµµατα 

χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ. Τα κυριότερα είναι τα παρακάτω.  

4.3.1 Χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 

Πρόγραµµα «Οδυσσέας» 

Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε το 2004 και εκπαιδεύει ενήλικες 

εργαζόµενους µετανάστες που θέλουν να µείνουν επί µακρόν στην Ελλάδα. Το 

πρόγραµµα αυτό αποτελεί µέρος του επιχειρησιακού προγράµµατος  

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου «Μάθηση» . Χρηµατοδοτείται τόσο από την ΕΕ όσο 

και από το Ελληνικό κράτος και υλοποιείται από το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων και λειτουργούν 320 τµήµατα σε όλη την Ελλάδα. Οι 

εκπαιδευόµενοι, από τη στιγµή που παρακολουθήσουν όλο το πρόγραµµα (175 

ώρες) µπορούν να δώσουν εξετάσεις για να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό 

Ελληνοµάθειας. Στόχος του προγράµµατος είναι η αντιµετώπιση του 

κοινωνικού αποκλεισµού των µεταναστών µέσω της εκµάθησης της ελληνικής 

γλώσσας.  

Εκµάθηση βασικών γνώσεων Ελληνικής γλώσσας 

Η ΓΣΕΕ µέσω του Κέντρου Αναπτυξιακής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

διοργανώνει µαθήµατα εκµάθησης ελληνικών σε νόµιµους µετανάστες, 

πρόσφυγες και παλιννοστούντες. Στόχος είναι η κοινωνική ένταξη των 

µεταναστών και η ένταξή τους στην οικονοµική ζωή της χώρας µέσω της 

εκµάθησης της γλώσσας. Τα µαθήµατα διαρκούν 100 ώρες και µε το πέρας του 

προγράµµατος µπορούν µέσω εξετάσεων να λάβουν το Πιστοποιητικό 

Ελληνοµάθειας. Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται σε 6 τµήµατα διοικητικών 

περιφερειών όπου έχουν εντοπισθεί προβλήµατα ένταξης των µεταναστών λόγω 

άγνοιας της ελληνικής.  
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Σχολείο «Μέγας Αλέξανδρος» 

Το σχολείο αυτό αποτελεί τµήµα του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου και τα 

µαθήµατα είναι δωρεάν. Οι µαθητές έχουν ήδη βασική και προχωρηµένη γνώση 

της ελληνικής. Εντάσσεται στο Πρόγραµµα Οδυσσέας που χρηµατοδοτείται 

από την ΕΕ και έχει ως στόχο τη διάδοση της διδασκαλίας την ελληνικής. Το 

πρόγραµµα ξεκίνησε το 2007 και ολοκληρώθηκε το 2009. 

Προγράµµατα ελληνικής γλώσσας 

Μαθήµατα ελληνικής διοργανώνει και ο δήµος Αθηναίων που στόχο έχουν 

να ενισχύσουν τους γονείς και να µπορούν να παρακολουθούν την πρόοδό τους, 

την κατανόηση των µεταναστών της ελληνικής έτσι ώστε να µπορούν να βρουν 

εργασία, στέγη κτλ. Πραγµατοποιούνται προγράµµατα εκµάθησης Η/Υ 

προκειµένου οι µετανάστες να µάθουν δεξιότητες που θα τους διευκολύνουν να 

βρουν εργασία και να ενταχθούν κατ’ αυτό τον τρόπο οµαλά στην κοινωνία. 

Μπορούν µε το πέρας του προγράµµατος να δώσουν εξετάσεις για την 

Πιστοποίηση Ελληνοµάθειας. 

Μαθήµατα Ελληνικής σε µετανάστες 

Το πρόγραµµα «Equal» πραγµατοποιήθηκε από το Κέντρο Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης της ΓΣΕΕ η οποία ήταν και ο συντονιστής δώδεκα φορέων στην 

αναπτυξιακή σύµπραξη µε τίτλο «Ενδυνάµωση των Οικονοµικών Μεταναστών 

και Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας». Το 2006 πραγµατοποιήθηκαν 

µαθήµατα ελληνικών παρόλο που το πρόγραµµα Equal δεν περιελάµβανε την 

εκµάθηση ελληνικής και έτσι τα µαθήµατα πραγµατοποιήθηκαν από εθελοντές 

δασκάλους. Το πρόγραµµα τελείωσε το 2008. 

4.3.2 Μη Χρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα 

Πρόγραµµα εκµάθησης ελληνικής σε πρόσφυγες και µετανάστες 

Το Πρόγραµµα ξεκίνησε το 1990 στα πλαίσια της Εθελοντικής Εργασίας 

Αθηνών. Τα µαθήµατα είναι δωρεάν και δίνονται σε µετανάστες και πρόσφυγες 

από εθελοντές δασκάλους οι οποίοι επιµορφώνονται σε ανάλογα σεµινάρια. Τα 
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µαθήµατα γίνονται στο κέντρο της Αθήνας σε δύο σχολεία ακολουθώντας την 

επικοινωνιακή µέθοδο.  

Πίσω Θρανία 

Η οµάδα αυτή δηµιουργήθηκε το 1998 στα πλαίσια του ∆ικτύου 

Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών. Τα µαθήµατα είναι 

δωρεάν από 30 εθελοντές δασκάλους και η µέθοδος διδασκαλίας είναι 

επικοινωνιακή και βιωµατική. Το σχολείο αποτελεί και χώρο 

κοινωνικοποίησης. Οι µετανάστες µπορούν να παρακολουθήσουν µαθήµατα 

Η/Υ, χορού και µουσικής.  

Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών 

Το Σχολείο αυτό ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2004 και υποστηρίζεται από 

τη ∆ιεθνιστική Εργατική Αριστερά. Τα µαθήµατα είναι δωρεάν και δίνονται 

από εκπαιδευτικούς και φοιτητές παιδαγωγικών σχολών ή από όλους όσους 

θέλουν να διδάξουν. Σκοπός είναι να µπορούν οι µετανάστες µέσω της κατοχής 

της ελληνικής γλώσσας να έχουν κοινή δράση µε τους Έλληνες εργαζόµενους.  

Ανοικτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά 

Το Σχολείο αυτό ιδρύθηκε το 2005 και έχει 20 εθελοντές δασκάλους. Τα 

µαθήµατα είναι δωρεάν και πραγµατοποιούνται σε δύο γυµνάσια του Πειραιά 

και όλοι οι µετανάστες µπορούν να τα παρακολουθήσουν. Υπάρχει και ένα 

δίκτυο νοµικής υποστήριξης των µεταναστών. Στόχος είναι η κοινωνική ένταξη 

των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία.  

Μαθήµατα ελληνικής γλώσσας 

Το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ διοργάνωσαν το 2007 τα µαθήµατα αυτά που 

διεξάγονται στο σωµατείο Εµποροϋπαλλήλων και είναι δωρεάν και για όλους 

τους µετανάστες. Στοχεύουν όχι µόνο στην εκµάθηση της ελληνικής αλλά και 

ενηµέρωση των µεταναστών για τα δικαιώµατά τους και τη στήριξή τους σε 

συνδικαλιστικά ζητήµατα. 
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 Τα χρηµατοδοτούµενα µαθήµατα επιδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοτικό Ταµείο της ΕΕ και κάθε κράτος µέλος είναι υποχρεωµένο να τα 

εφαρµόσει. Μόνο το Πρόγραµµα Οδυσσέας συνεχίζεται ενώ όλα τα άλλα έχουν 

διακοπεί γιατί έληξε η χρηµατοδότησή τους. Λόγω της σχετικά µικρής 

διάρκειάς τους, θεωρείται ότι ο στόχος της κοινωνικής ένταξης των µεταναστών 

δεν έχει επιτευχθεί και αυτό γιατί η κοινωνική ένταξη είναι µία πολυδιάστατη 

διαδικασία. Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι ότι τα χρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα παρείχαν µαθήµατα σε νόµιµους µετανάστες και σε µετανάστες 

που ήδη γνώριζαν τη γλώσσα και ως εκ τούτου ένα µεγάλο µέρος µεταναστών 

αποκλείονταν. 

Τα µη χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα απευθύνονταν σε όλους τους 

µετανάστες και µόνο το Κυριακάτικο Σχολείο απευθύνονταν σε εργαζόµενους 

µετανάστες. Οι εθελοντικοί οργανισµοί δεν προσφέρουν πιστοποιητικό 

παρακολούθησης της ελληνικής ωστόσο είναι ιδιαίτερα δηµοφιλή γιατί η 

διδασκαλία είναι επικοινωνιακή. Παράλληλα τα προγράµµατα αυτά στοχεύουν 

στην αντιµετώπιση των νοµικών ζητηµάτων των µεταναστών.  
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Κεφάλαιο 5  – Στατιστικά στοιχεία µεταναστών στην 

Ελλάδα 

Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ προέρχονται από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύµφωνα µε την απογραφή του πληθυσµού που 

πραγµατοποιήθηκε το 2011 οι χώρες προέλευσης των µεταναστών είναι οι 

ακόλουθες. 

Πίνακας 5.1 - Χώρες Προέλευσης και Ηλικίες Μεταναστών Απογραφή 2011 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2014) 

Όσον αφορά την ηλικία τόσο κατά την απογραφή του 2001 όσο και την 

απογραφή του 2011, η πλειοψηφία ήταν σε εργάσιµη παραγωγική ηλικία 
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δηλαδή ήταν 15-64 ετών (80% του πληθυσµού των µεταναστών) ενώ η 

αντίστοιχη ηλικία στους Έλληνες ανέρχονταν στο 68% του συνόλου του 

πληθυσµού. 

Η πλειοψηφία ήταν άντρες (43.341) και δεν είχαν ελληνική υπηκοότητα 

(45.803 – 57,6%). Και στην απογραφή του 2001 όπως βλέπουµε παρακάτω οι 

άντρες ήταν περισσότεροι ενώ η αναλογία µεταξύ ανδρών και γυναικών 

εξαρτάται και από τη χώρα προέλευσης. Μετανάστες από χώρες όπως το 

Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και η Ινδία ήταν κυρίως άνδρες, το ίδιο και από τις 

αραβικές χώρες όπου οι άνδρες ανέρχονταν στο 80% ενώ οι µετανάστες από το 

Πακιστάν ήταν αποκλειστικά άντρες. Υψηλή αναλογία γυναικείου πληθυσµού 

(70%) είχαν χώρες όπως η Ουκρανία, οι Φιλιππίνες και η Μολδαβία ενώ 

ελαφρά µεγαλύτερος ήταν ο ανδρικός πληθυσµός από τη Ρουµανία και την 

Αλβανία (60%).  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του DTM (2016) ο µέσος όρος ηλικίας των 

µεταναστών παρέµεινε νεανικός και συγκεκριµένα είναι τα 28 έτη ενώ στις 

γυναίκες είναι τα 30 έτη. Το µεγαλύτερο ποσοστό (81%) είναι άντρες, το 52% 

είναι άγαµοι, 45% έγγαµοι και 23% χωρισµένοι ή χήροι. Όπως και στα 

προηγούµενα στοιχεία οι Πακιστανοί είναι άντρες το ίδιο και οι Αφγανοί και εξ 

αυτών το 71% των Πακιστανών είναι άγαµοι και το 56% των Αφγανών επίσης.  

Το µορφωτικό επίπεδο είναι αρκετά χαµηλό, οι µισοί είναι δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, 20% πρωτοβάθµιας και 17% τριτοβάθµιας ενώ το 13% δήλωσαν 

ότι δεν έχουν λάβει καθόλου εκπαίδευση ή έχουν λάβει κάποιου είδους τεχνική 

εκπαίδευση.  Οι Ιρανοί και οι Σύριοι έχουν µεγαλύτερα ποσοστά τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης (33% και 22% αντίστοιχα) σε σχέση µε τους άλλους (12% οι 

Ιρακινοί, 10% οι Πακιστανοί και 10% οι Αφγανοί). 
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∆ιάγραµµα 5.1 - Φύλο Απογραφή 2001 

 

Πηγή: ΙΜΕΠΟ (2004) 

Όσον αφορά την ηλικία τόσο κατά την απογραφή του 2001 όσο και την 

απογραφή του 2011, η πλειοψηφία ήταν σε εργάσιµη παραγωγική ηλικία 

δηλαδή ήταν 15-64 ετών (80% του πληθυσµού των µεταναστών) ενώ η 

αντίστοιχη ηλικία στους Έλληνες ανέρχονταν στο 68% του συνόλου του 

πληθυσµού. 
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∆ιάγραµµα 5.2 - Χώρες Προέλευσης – Τελευταία απογραφή 2011 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2017) 
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∆ιάγραµµα 5.3 - Χώρες Προέλευσης – Απογραφή 2001 

 

Πηγή: ΙΜΕΠΟ (2004) 

Και στις δύο απογραφές παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία των µεταναστών 

προέρχεται από την Αλβανία. Αναφορικά µε τον τόπο διαµονής παρατηρείται 

ότι η πλειοψηφία έµενε στα αστικά κέντρα τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια 

της απογραφής του 2011.  

Η κατάσταση όµως έχει αλλάξει έκτοτε. Σύµφωνα µε έρευνα του DTM 

(2016) οι εθνικότητες που περνούν από την Ελλάδα είναι Σύριοι (29%), 

Αφγανοί (27%), Ιρακινοί (17%), Πακιστανοί (9%) και Ιρανοί (7%). Πολλοί 

λόγω της κατάστασης θα παραµείνουν στην Ελλάδα. Η µεγαλύτερη 

συγκέντρωση αλλοδαπών εκτός χωρών ΕΕ και στην περίπτωση της απογραφής 

του 2001 είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλα ποσοστά 

µεταναστών βρίσκονται και στα νησιά Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα και Ζάκυνθος. 
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Πίνακας 5.2 - Αστικότητα πριν την απογραφή 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2017) 

Πίνακας 5.3 - Αστικότητα κατά τη διάρκεια της απογραφής 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2017) 

Όπως φαίνεται από το παρακάτω γράφηµα µέχρι το 1996 οι περισσότεροι 

µετανάστες ήταν Έλληνες ενώ µετά το 1996 η τάση αντιστράφηκε. 
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∆ιάγραµµα 5.4 - Εισροή µεταναστών 

 

Πηγή: ΙΜΕΠΟ (2004) 

Όσον αφορά τον λόγο έκδοσης της άδειας παραµονής στην Ελλάδα 

παρατηρούµε στο παρακάτω γράφηµα ότι η συντριπτική πλειοψηφία ήρθε για 

εργασία, ακολουθούµενη από την οικογενειακή επανένωση και τους 

αυτοαπασχολούµενους. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5, άλλος λόγος πέραν 

της εργασίας είναι η οικογενειακή επανένωση όπου η πλειοψηφία αφορά 

µετανάστες από την Αλβανία. Ενδιαφέρον είναι ότι δεν απεικονίζονται οι 

Αφρικανοί φοιτητές και ότι στα στελέχη εταιρειών εµφανίζονται κατά περίπου 

18% άτοµα από τις Φιλιππίνες. 

Ενδιαφέρον είναι επίσης και το στοιχείο των συζύγων υπηκόων της ΕΕ που 

αφορά κυρίως γυναίκες και δείχνει το βαθµό αφοµοίωσης των µεταναστών 

στην ελληνική κοινωνία. Εάν παρατηρηθούν οι διαφορές στα φύλα βλέπουµε 

ότι οι γυναίκες είναι πολύ περισσότερες και είναι αυτές που έχουν παντρευτεί 

Έλληνες µε κύρια προέλευση την Αλβανία, την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη 

Βουλγαρία και τη Ρουµανία. Ο αριθµός των µεταναστών που έχουν παντρευτεί 

Ελληνίδες είναι  πολύ µικρότερος και προέρχονται κυρίως από την Αλβανία, 

Γεωργία, Αίγυπτο, τη Ρωσία, τις ΗΠΑ αλλά και σε µικρότερα αλλά σηµαντικά 

ποσοστά από την Αρµενία, τη Συρία και την Τουρκία. Πρέπει να σηµειωθεί ότι 

πολλοί λίγοι Ινδοί και Πακιστανοί έχουν παντρευτεί Ελληνίδες ειδικότερα εάν 
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λάβουµε υπόψη την µεγαλύτερη αριθµητική τους παρουσία στην Ελλάδα. 

Σηµαντικό είναι ότι από τις άδειες παραµονής που δόθηκαν µόνο το 0,1% 

αφορούσε άδειες  αορίστου χρόνου. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για το διάστηµα 

2003/4 είναι η σύγκριση µεταξύ των εγγεγραµµένων στο ΙΚΑ και στις άδειες 

παραµονής που έχουν ζητηθεί που είναι δηλωτικό της µαύρης εργασίας. 

Πίνακας 5.4 - ΙΚΑ και Άδειες Παραµονής 

 

Πηγή: ΙΜΕΠΟ (2004) 

Μεγάλο ποσοστό ανασφάλιστων παρατηρείται στις οικιακές βοηθούς ενώ η 

νοµοθετική ρύθµιση του 2003 δίνει τη δυνατότητα στους αλλοδαπούς να 

πληρώνουν τις εισφορές που δεν έχει καταβάλλει ο εργοδότης κάτι που 

λειτουργεί ως φόρος για τον εργαζόµενο. Πέραν αυτού, τα στοιχεία για την 

αγορά εργασίας είναι γενικότερα ελλιπή.  

Σχετικά µε τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους µετανάστες στην 

Ελλάδα, σύµφωνα µε έρευνα πεδίου του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2006), οι ελληνικοί φορείς 

προσφέρουν κυρίως υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (στέγαση, εκµάθηση 
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γλώσσας, ψυχολογική υποστήριξη, υγεία). Οι δηµόσιοι φορείς δήλωσαν ότι 

έχουν εξειδικεύσει τις υπηρεσίες τους για τους µετανάστες.  

Σχετικά µε τους µη δηµόσιους µεταναστευτικούς φορείς, αυτοί δήλωσαν ότι 

προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες κάτι που υποδηλώνει τη σχέση που θέλει να 

έχει ο µετανάστης µε τους συµπατριώτες του. Τρεις φορείς από τους είκοσι δύο 

δήλωσαν ότι παρέχουν και υπηρεσίες νοµιµοποίησης χωρίς όµως να είναι 

ξεκάθαρο εάν πρόκειται για καθαρές υπηρεσίες νοµιµοποίησης ή εάν δίνουν 

απλώς συµβουλές δηλαδή σε ποιες υπηρεσίες να απευθυνθούν κτλ.  

Μόνο ένας φορέας δήλωσε ότι παρέχει και δεύτερη βασική υπηρεσία προς 

τους µετανάστες. Αντίστοιχα οι µισοί σχεδόν ελληνικοί φορείς δήλωσαν ότι δεν 

προσφέρουν δευτερεύουσες υπηρεσίες σε µετανάστες ενώ µόνο έξι δήλωσαν 

ότι προσφέρουν δευτερεύουσες υπηρεσίες προς τους µετανάστες.  

Γενικότερα, οι δηµόσιοι φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες σε µετανάστες 

προϋπήρχαν και τα τελευταία είκοσι χρόνια εξειδικεύτηκαν στην παροχή 

υπηρεσιών σε µετανάστες παράλληλα µε την προσφορά των άλλων υπηρεσιών 

τους. Γεννάται λοιπόν το ζήτηµα αφενός των υφιστάµενων γνώσεων και 

υποδοµών και το ζήτηµα της λειτουργικότητας γιατί οι εργαζόµενοι έχουν 

αυξηµένο φόρτο εργασίας και ως εκ τούτου συντελούνται καθυστερήσεις αλλά 

και αυτοί που λαµβάνουν τις υπηρεσίες έχουν χαµηλό βαθµό ικανοποίησης.  

∆εδοµένου όµως ότι αρχίζουν και εξειδικεύονται σηµαίνει ότι η πίεση που 

έχουν δεχθεί από τους µετανάστες είναι ισχυρή και αφετέρου ότι η διαδικασία 

αυτή δηλαδή της προσφοράς των εξειδικευµένων υπηρεσιών βρίσκεται σε 

εξέλιξη. Οι κύριες εθνικότητες στις οποίες απευθύνονται οι φορείς είναι η 

Αλβανική, η Βαλκανική και η Ασιατική ενώ αυτή που επωφελείται 

περισσότερο από τις υπηρεσίες είναι η Αλβανική κάτι που δεν αποτελεί 

έκπληξη λόγω του ότι είναι και η πολυπληθέστερη στην Ελλάδα.  
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Πίνακας 5.5 - Εθνικότητα που επωφελείται από τις υπηρεσίες 

 

Πηγή: ΙΝΕ – ΓΣΕΕ (2006) 

Οι φορείς απευθύνονται περισσότερο στις ηλικίες 30-50 ετών που είναι και 

αυτές που θεωρούνται παραγωγικές ενώ δεν υπάρχουν φορείς που να 

απευθύνονται σε αυτούς που είναι µεγαλύτεροι των 50 ετών καθώς και σε 

ανηλίκους. Το τελευταίο είναι πολύ σοβαρό γιατί µπορεί να δηµιουργήσει 

πρόβληµα σε γενικότερα προβλήµατα κοινωνικής ένταξης και ειδικότερα στην 

εκπαίδευση. Οι ηλικίες 30-50 ετών που εξυπηρετούνται είναι αυτές που έχουν 

έρθει στην Ελλάδα προς αναζήτηση εργασίας. Αυτοί που χρησιµοποιούν τις 

υπηρεσίες είναι κυρίως άντρες παντρεµένοι µε παιδιά  και όχι γυναίκες οι 

οποίες είναι κυρίως ανασφάλιστες και ως εκ τούτου δεν φαίνονται στο σύστηµα 

κοινωνικών υπηρεσιών. Το µεγαλύτερο ποσοστό των µεταναστών απευθύνεται 

καθηµερινά στον φορέα κάτι που υποδηλώνει την ανασφάλειά τους αναφορικά 

µε την ικανοποίηση των αναγκών τους. Συχνά απευθύνονται και στις 

µεταναστευτικές οργανώσεις (µία φορά την εβδοµάδα). Οι φορείς που 

προσφέρουν τις υπηρεσίες κρίνονται ως ανεπαρκείς µε βασικούς λόγους την 

έλλειψη πολιτικών για τη µετανάστευση, τη γραφειοκρατία και σε πολύ 

µικρότερο βαθµό την έλλειψη καλής διάθεσης των φορέων ως προς τους 

µετανάστες. Οι φορείς συνεργάζονται µε άλλους φορείς όπως είναι σύλλογοι 

µεταναστών, κοινωνικά δίκτυα κτλ.  και λιγότερο µε δηµόσιους ή ιδιωτικούς 

ελληνικούς φορείς.  
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5.1 Παράνοµοι µετανάστες 

Τα τελευταία χρόνια έχουµε και λόγω του πολέµου στη Συρία αθρόα είσοδο 

παράνοµων µεταναστών. Σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Αστυνοµίας 

(2016) η είσοδος των παράνοµων µεταναστών φαίνεται να περιορίζεται όπως 

παρατηρούµε στην παρακάτω εικόνα. 

∆ιάγραµµα 5.5 - Συλλήψεις µη νόµιµων αλλοδαπών 2015 -2016 

 

Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία (2016) 

Ωστόσο ο αριθµός των παράνοµων/µη µόνιµων µεταναστών είναι πολύ 

µεγαλύτερος σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. Συγκεκριµένα το 2014 

συνελήφθησαν 77.163 µη νόµιµοι µετανάστες ενώ το 2013 ήταν 43.002. Ενώ οι 

συλλήψεις µη νόµιµων µεταναστών ήταν αυξηµένες εν τούτοις οι απελάσεις 

ήταν πολύ λίγες συνεπώς πολλοί µη νόµιµοι µετανάστες παραµένουν στην 

Ελλάδα. Το µεγαλύτερο ποσοστό των απελαθέντων είναι Αλβανοί και έπονται 

οι Μαροκινοί και οι Πακιστανοί.  
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∆ιάγραµµα 5.6 - Απελαθέντες αλλοδαποί ανά υπηκοότητα 2016 

 

Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία (2016) 

5.2 Μετανάστες και εγκληµατικότητα 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τα έτη 

1991-2003 έχουµε αύξηση της συµµετοχής των αλλοδαπών σε ανθρωποκτονίες 

κατά 13,4% ενώ το ποσοστό των αλλοδαπών που συµµετέχει σε ληστείες 

αυξάνεται ετησίως κατά 13,6%.Υπάρχει αύξηση και στο αδίκηµα της 

οπλοκατοχής κατά 5,7% ετησίως ενώ εντυπωσιακή είναι η αύξηση στο 

λαθρεµπόριο (40,7%). Στις απάτες σηµειώνεται αύξηση 16,9% ετησίως αλλά 

υπάρχει µείωση στις διαρρήξεις κατά 4,9% (Νικολακοπούλου – Στεφάνου, 

2008).  

Η Ελληνική Αστυνοµία δίνει για το 2009 τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία 

για τη συµµετοχή των αλλοδαπών σε εγκληµατικές ενέργειες: 

κλοπές/διαρρήξεις, 50,87% στις ανθρωποκτονίες, 37,57% , στους βιασµούς 

48,36%, στη σεξουαλική εκµετάλλευση 55,13%, παραχάραξη 98,78%, 

πλαστογραφίες (95,67%) και παραβάσεις πνευµατικής ιδιοκτησίας (90,72%) 

(Νεσφυγέ, 2009). 
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∆ιάγραµµα 5.7 - Συλληφθέντες αλλοδαποί 2015-2016 

 

Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία (2016) 

∆ιάγραµµα 5.8 - Συλληφθέντες αλλοδαποί 2013-2014 

 

Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία (2016) 
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Εάν ληφθεί ως βάση η απογραφή του 2001 όπου περίπου το 7,3% του 

πληθυσµού ήταν αλλοδαποί παρατηρείται ότι η συµµετοχή τους σε 

εγκληµατικές ενέργειες είναι πολύ µεγαλύτερη από το ποσοστό που έχουν στον 

πληθυσµό. Σηµαντικό επίσης είναι να σηµειωθεί ότι ο αριθµός των 

εξιχνιάσεων, σύµφωνα µε στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας 

(2009) ήταν 80% για τις ανθρωποκτονίες, 17% για τις διαρρήξεις, για τις 

ληστείες 30% ενώ για τις κλοπές αυτοκινήτων είναι 43%. Αυτό σηµαίνει ότι τα 

κατασταλτικά µέτρα είναι ελλιπή (Νικολακοπούλου – Στεφάνου, 2008).  

Ποιες είναι οι αιτίες της εγκληµατικότητας των αλλοδαπών. Για τον 

παράγοντα φτώχεια δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν την οικονοµική 

τους ταυτότητα ενώ εάν δεχτούµε ότι υπάρχουν και φτωχοί Έλληνες, η µεγάλη 

συµµετοχή αλλοδαπών στην εγκληµατικότητα δεν δικαιολογείται όπως και δεν 

δικαιολογείται η συµµετοχή σε εγκλήµατα όπως είναι η δολοφονία και ο 

βιασµός. 

Σίγουρα πάντως το αυξηµένο ποσοστό στην εγκληµατικότητα σηµαίνει ότι 

η µεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα χωλαίνει ειδικότερα εάν σηµαίνει ότι 

µεγάλος αριθµός φτωχών µεταναστών εισέρχονται στη χώρα στην περίπτωση 

που η φτώχεια συνδέεται µε την εγκληµατικότητα.  Σύµφωνα µε τον καθηγητή 

Μαγγανά (2009):  

«η αύξηση αυτού του ποσοστού εγκληµατικότητας [κατά της περιουσίας] 

οφείλεται και στο γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ανάµεσά µας και 

δεν ξέρουµε από πού προέρχονται. Είναι άγνωστοι µεταξύ αγνώστων και 

µπορούν πολύ εύκολα να είναι επιρρεπείς σε µία πρόκληση και να τελέσουν 

ένα αδίκηµα. Η χώρα µας εισπράττει τους καρπούς µιας ανύπαρκτης 

µεταναστευτικής πολιτικής». Το Έθνος της Κυριακής (2009) στο εκδοτικό του 

σηµείωµα επισηµαίνει: «η σκληρή εγκληµατικότητα έχει βασικούς εκφραστές 

της ξένους οικονοµικούς πρόσφυγες, καθόσον τα µέτρα που έχουν ληφθεί για 

την αποτροπή εισόδου ξένων προσφύγων στη χώρα έχουν αποδειχθεί 

αναποτελεσµατικά». 

Ο βαθµός ενσωµάτωσης αποτελεί σηµαντικό ρόλο για την εγκληµατικότητα 

λόγω του ότι ο µετανάστης προέρχεται πολλές φορές από έναν διαφορετικό 
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πολιτισµό. Ο διαφορετικός πολιτισµός µαζί µε τα στοιχεία τη βιολογική 

ιδιοσυγκρασία του ατόµου προσδιορίζουν την προσωπικότητά του και το πώς 

αυτή εκφράζεται στην κοινωνία (Καρύδης, 2004).   

Ένας άλλος παράγοντας πέραν της ενσωµάτωσης είναι η αγορά εργασίας 

γιατί συχνά οι µετανάστες προς αναζήτηση εργασίας στη ∆ύση πέφτουν θύµατα 

παράνοµων κυκλωµάτων εργασίας. Ως αποτέλεσµα, προκειµένου ο µετανάστης 

να πληρώσει το διακινητή, πολλές φορές εργάζεται σε κάκιστες συνθήκες και 

µπορεί να διαπράξει εγκλήµατα για να πληρώσει τη µεταφορά του. Ένα από τα 

εγκλήµατα που δεν αναφέρεται από την ΕΛΑΣ είναι και η διακίνηση 

ναρκωτικών (Καρύδης, 2004).  

Σύµφωνα µε τις Νικολακοπούλου – Στεφάνου (2009) πιθανόν η 

εγκληµατικότητα να οφείλεται σε εγκλήµατα επιβίωσης ή βίαιης αντίδρασης 

λόγω του ότι οι µετανάστες είναι κοινωνικά αποκλεισµένη, η διαβίωσή τους 

είναι κακή και τα ανθρώπινα δικαιώµατά τους πολλές φορές επηρεάζονται. 
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Κεφάλαιο 6 - Μετανάστες και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ένταξη των µεταναστών στην 

Ευρώπη είναι ιδιαίτερα σηµαντικός τόσο για την υποδοχή των µεταναστών όσο και 

των προβληµάτων της µακροχρόνιας ένταξης των νόµιµων µεταναστών. Οι φορείς 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µόνοι τους ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς 

(δηµόσιους και ιδιωτικούς κυρίως ΜΚΟς) προσφέρουν πολλές κοινωνικές υπηρεσίες 

όπως είναι πρωτοβάθµια υγεία, εκπαίδευση, φροντίδα των παιδιών κτλ. ενώ 

παράλληλα φροντίζουν και τις υποδοµές των χώρων που µένουν οι µετανάστες 

(Anagnostou et al., 2016).   

6.1 Η ένταξη των µεταναστών σε τοπικό επίπεδο 

Όπως επισηµαίνει ο Penninx (2009, σ. 5) η ενσωµάτωση των µεταναστών στις 

τοπικές κοινωνίες είναι µία αµφίδροµη διαδικασία η οποία εξαρτάται τόσο από τα 

χαρακτηριστικά και τις προσπάθειες των υπό ένταξη µεταναστών, όσο και από τα 

χαρακτηριστικά και τις αντιδράσεις των κοινωνιών. ∆εν έχουν µάλιστα και οι δύο 

πλευρές τις ίδιες δυνατότητες ή πρόσβαση σε πόρους, προφανώς εις βάρος της 

πλευράς των µεταναστών. Ο ρόλος εποµένως των κοινωνιών και των δοµών τους 

είναι περισσότερο αποφασιστικός. 

Η ενσωµάτωση των µεταναστών είναι µία διαδικασία που λαµβάνει χώρα στους 

δρόµους, τις γειτονιές, τα σχολεία, τις δουλειές, τους κοινόχρηστους χώρους και την 

τοπική αυτοδιοίκηση, άρα σε τοπικό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις και 

οι µηχανισµοί µπορεί να συµβαίνουν σε υψηλότερο επίπεδο, είτε αυτό είναι 

περιφερειακό, εθνικό ή κοινοτικό µεταξύ εθνών, όπως για παράδειγµα στο συµβούλιο 

της Ευρώπης (Penninx, 2009, σ. 5). 

Αυτό που έχει αποδειχθεί είναι το ετερογενές του µίγµατος τόσο από πλευράς 

εθνικότητας, µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης µεταναστών, αλλά 

και από πλευράς τοπικών κοινωνιών, ακόµα και από πόλη σε πόλη, όπως για 

παράδειγµα φτωχογειτονιές σε αντίθεση µε πλούσια προάστια, πράγµα που 

δυσχεραίνει τη διαδικασία (Penninx, 2009, σ. 5). Παράλληλα κάθε πόλη, πέρα από 

την εθνική πολιτική, φαίνεται να υλοποιεί και δική της µεταναστευτική πολιτική, στα 
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πλαίσια που της δίνεται η δυνατότητα από την εθνική κυβέρνηση. Για παράδειγµα σε 

έρευνα των (Bosswick et al, 2007) παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

πόλεων της ∆ανίας ή της Σουηδίας. 

Σε πολλές περιπτώσεις οι δήµοι όχι µόνο εφαρµόζουν την εθνική πολιτική στο 

θέµα της µετανάστευσης αλλά έχουν και δική τους πολιτική ειδικότερα οι µεγάλοι 

δήµοι οι οποίοι συγκεντρώνουν και την πλειοψηφία των µεταναστών. Αυτό είναι 

πλήρως εναρµονισµένο µε την Ατζέντα 2011 της ΕΕ για την ενσωµάτωση των 

µεταναστών όπου δίνεται σηµαντικός ρόλος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

6.2 Τα µειονεκτήµατα της άσκησης κατεξοχήν εθνικής πολιτικής στο 

θέµα της ένταξης των µεταναστών 

Παρόλο που έχει παρατηρηθεί ότι η εθνική πολιτική µπορεί να έχει ευεργετική 

επίδραση σε τοπικό επίπεδο όσο αφορά την µετανάστευση, πράγµα που έχει 

αποδειχθεί στο παρελθόν σε χώρες όπως η Σουηδία και η Ολλανδία (Bosswick et al, 

2007), την ίδια στιγµή σε πολλές χώρες φαίνεται να έχει τα αντίθετα αποτελέσµατα 

όπως (Penninz, 2009, σ. 10), όπως στην Ελβετία, τη Γερµανία και την Αυστρία. Αυτό 

που είναι γενικά παραδεκτό είναι ότι οι εθνικές κυβερνήσεις είναι ένα βήµα πίσω σε 

σχέση µε την αντιµετώπιση του µεταναστευτικού ζητήµατος, συγκρίνοντάς τες µε την 

τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως γιατί η διαδικασία συµβαίνει κατεξοχήν σε τοπικό 

επίπεδο (Penninz, 2009, σ. 10, Anagnostou et al, 2016). Ο ρόλος των εθνικών 

κυβερνήσεων θα πρέπει να είναι κυρίως ως προς την παροχή γενικών οδηγιών και 

κατευθύνσεων αλλά και πόρων, αφήνοντας τις τοπικές αρχές να τις «µεταφράσουν» 

µε δηµιουργικό τρόπο που θα µπορεί να εφαρµοστεί σε χώρους που αυτές γνωρίζουν 

καλύτερα (Penninz, 2009, σ. 10). 

Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να συµβιβάσει την οικονοµική κρίση 

και τις αντιδράσεις των κατοίκων για την είσοδο των µεταναστών. Εάν και ο αριθµός 

των µεταναστών που εισέρχονται στην Ελλάδα µειώθηκε ωστόσο δεν έπαυσε. Οι 

δήµοι καλούνται να έχουν κέντρα υποδοχής και να διαχειριστούν τις αντιδράσεις των 

πολιτών για τα κέντρα αυτά. Οι δήµοι έχουν αφιερώσει σηµαντικούς πόρους για την 

αντιµετώπιση του µεταναστευτικού ρεύµατος παρέχοντας σηµαντική βοήθεια στο 

στάδιο που είναι πριν την ένταξη. Η βοήθεια που προσφέρουν έγκειται συνήθως στην 

παροχή προσωρινής διαµονής στους µετανάστες που δεν θα είναι µόνιµα 
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εγκατεστηµένοι για µερικά χρόνια, τροφής και γενικότερα κάλυψης των βασικών 

αναγκών. Κάποιοι από τους µετανάστες µπορεί να αποκτήσουν τα απαραίτητα 

έγγραφα και να ζητήσουν άσυλο σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα (Anagnostou et al, 

2016).  

Η ένταξη προϋποθέτει ότι οι µετανάστες έχουν αποφασίσει να µείνουν στη χώρα 

για κάποιο διάστηµα τουλάχιστον και ότι έχουν αποκτήσει άδεια παραµονής.  Η 

απόφαση αυτή για ένταξη εξαρτάται τόσο από τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας 

και των αντίστοιχων φορέων όσο και από τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των 

µεταναστών από την άλλη (Βαρουξή & Σαρρής, 2014). Ύψιστης σηµασίας είναι οι 

υποδοµές του κράτους αλλά και την ενσωµάτωση της δεύτερης γενιάς µεταναστών οι 

οποίοι είτε γεννήθηκαν στη χώρα, είτε πήγαν σχολείο σε αυτή είτε ήρθαν σε πολύ 

µικρή ηλικία (Anagnostou et al, 2016).  

Ενώ υπάρχουν διαρκώς ενηµερωµένα στοιχεία τόσο για τον αριθµό όσο και το 

προφίλ των µεταναστών που εισέρχονται στη χώρα και τα οποία συγκεντρώνουν οι 

αποκεντρωµένες διοικήσεις δεν χρησιµοποιούνται επαρκώς για τη διαµόρφωση της 

πολιτικής και πρακτικής των δήµων. Οι πολιτικές ένταξης είναι συνήθως διάσπαρτες, 

βραχυπρόθεσµες και χρηµατοδοτούµενες από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ενσωµάτωσης. 

Ωστόσο τα αποτελέσµατα αυτών των πολιτικών και δράσεων δεν µετρώνται και δεν 

αξιολογούνται παρά τους πόρους που δαπανώνται (Βαρουξή & Σαρρής, 2014, 

Anagnostou et al, 2016.).  

6.3 Το εργαλείο LOMIGRAS και τα αποτελέσµατα της πιλοτικής του 

εφαρµογής 

Το εργαλείο LOMIGRAS δηµιουργήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής 

& Εξωτερικής Πολιτικής µε σκοπό την µέτρηση του βαθµού στον οποίο οι δήµοι 

στην Ελλάδα επηρεάζουν και εφαρµόζουν τη µεταναστευτική πολιτική ένταξης των 

µεταναστών στην Ελλάδα (Anagnostou et al, 2016). Η περίπτωση της Ελλάδας 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί η χώρα µαστίζεται από σφοδρή οικονοµική 

κρίση η οποία επηρεάζει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων αλλά και των µεταναστών. 

Το εργαλείο δηµιουργήθηκε κυρίως για να ερευνηθούν οι δράσεις και οι 

µεταναστευτικές πολιτικές που εφαρµόσθηκαν στους µετανάστες που εµφανίστηκαν 
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στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990 και όχι τόσο των µεταναστών που εισήλθαν στην 

χώρα την περίοδο 2015-16 (Anagnostou et al., 2016).   

Στην πιλοτική εφαρµογή του εργαλείου έγινε προσπάθεια ανίχνευσης για το αν οι 

δήµοι έχουν ξεχωριστή πολιτική ή την έχουν εντάξει στις διάφορες πολιτικές που 

εφαρµόζουν για την ενσωµάτωση των µεταναστών. Ερευνήθηκε επίσης το ποιοι είναι 

οι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθµό της ενσωµάτωσης των µεταναστών αλλά και 

οι σχέσεις των δήµων µε τις ΜΚΟς και τους άλλους φορείς. Οι δήµοι που 

µελετήθηκαν ήταν η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και η Πάτρα.   

Τα αποτελέσµατα ακόµα σε αυτό το µικρό δείγµα έδειξαν ότι ο ρόλος των δήµων 

είναι πολύ σηµαντικός για την ενσωµάτωση των µεταναστών. Η δηµιουργία των 

Συµβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) το 2010 είχαν ως στόχο την οµαλότερη 

ένταξη των µεταναστών. Η παρουσία ενός ΣΕΜ δείχνει ότι ο δήµος έχει ως στόχο την 

προώθηση της ενσωµάτωσης και αποτελούν ένα πεδίο όπου οι διάφοροι 

µεταναστευτικοί σύλλογοι να µπορούν να εκφράσουν τα προβλήµατά τους στους 

αρµόδιους.  

Τα αποτελέσµατα δείχνουν επίσης ότι η άποψη του δηµάρχου και η υποστήριξη 

από το δηµοτικό συµβούλιο µπορούν να επιδράσουν καθοριστικά στην ένταξη των 

µεταναστών. Είναι καθαρά θέµα του δηµοτικού συµβουλίου η ίδρυση ενός ΣΕΜ και 

ο βαθµός στον οποίο µπορεί να ακολουθήσει µία δυναµική µεταναστευτική πολιτική. 

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας 

(Anagnostou et al., 2016), αν και έχουν µεγάλο αριθµό νόµιµων µεταναστών, ωστόσο 

δεν έχουν δηµιουργήσει µία συναφή στρατηγική ενσωµάτωσης. Οι πολιτικές 

µετανάστευσης που εφαρµόζονται συµπεριλαµβάνουν την προσφορά των υπηρεσιών 

ωστόσο δεν την εφαρµόζουν πλήρως.  

Η έρευνα επίσης έδειξε ότι τα Συµβούλια Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήταν 

ισχνά από την αρχή λόγω της αναστολής των τοπικών πολιτικών δικαιωµάτων για 

τους µετανάστες. Τα ΣΕΜ δεν έχουν πόρους ούτε προϋπολογισµό και έτσι εξηγείται 

γιατί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη δεν έχει δηµιουργηθεί µία συναφής πολιτική 

ενσωµάτωσης των µεταναστών (Anagnostou et al., 2016). Ένας βασικός λόγος 

γι’αυτό το πρόβληµα είναι η έλλειψη οργάνωσης των περισσότερων 

µεταναστευτικών οµάδων ειδικότερα στους µικρούς δήµους. Σηµαντική βοήθεια θα 
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ήταν η παροχή κάποιου γραφείου από τους δήµους γι’ αυτό τον σκοπό. Ένας άλλος 

λόγος που δεν δραστηριοποιούνται οι µετανάστες σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης 

είναι ότι οι µετανάστες δεν πιστεύουν ότι ο δήµος έχει επαρκή δύναµη σε πολιτικό 

επίπεδο (Anagnostou et al., 2016). Ωστόσο, τα ΣΕΜ όπου έχουν δηµιουργηθεί είχαν 

θετικά αποτελέσµατα γιατί οι µετανάστες µπορούν να εκφράσουν τα προβλήµατά 

τους και να έρθουν σε επαφή µε φορείς που υποστηρίζουν την ενσωµάτωση και την 

πολυπολιτισµικότητα και παρέχουν υπηρεσίες για τους µετανάστες.  

Οι ερευνητές (Anagnostou et al., 2016) υποστηρίζουν ότι τα ΣΕΜ σε επίπεδο 

τοπικής αυτοδιοίκησης µπορούν  να δραστηριοποιηθούν στη δηµιουργία πόρων και 

στην πραγµατοποίηση δράσεων µε την υποστήριξη των δήµων και των ΜΚΟ. 

Μπορούν επίσης να δηµιουργήσουν µία στρατηγική ενσωµάτωσης / ένταξης στην 

κοινότητα, να σχετισθούν µε τα διάφορα τµήµατα του δήµου και να παρακολουθούν 

τις υπηρεσίες που παρέχονται, να προτείνουν δράσεις για τους µετανάστες στο δήµο 

και να δηµιουργήσουν συµµαχίες σε τοπικό επίπεδο µε τις ΜΚΟ, τους οργανισµούς 

και όσους γενικά εµπλέκονται µε τα θέµατα της µεταναστευτικής πολιτικής.  

Οι δήµοι µπορούν να πραγµατοποιήσουν συγκεκριµένα προγράµµατα ή να 

παρέχουν υπηρεσίες  στους µετανάστες σε θέµατα υγείας και γενικότερης ευηµερίας. 

Γενικότερα, οι δήµοι στην Ελλάδα ενώ είναι επαρκείς στα θέµατα παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών, ωστόσο στα θέµατα εργασιακής απασχόλησης δεν είναι 

επαρκείς. Όλες οι κατηγορίες µεταναστών (πρόσφυγες, παράνοµοι, ευάλωτες οµάδες, 

νόµιµοι µετανάστες) δέχονται µία πλειάδα κοινωνικών υπηρεσιών από τους δήµους. 

Η πρόσβαση των µεταναστών στις υπηρεσίες αυτές είναι κάποιες φορές δύσκολη 

λόγω της ελλιπούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας κάτι που δυσχεραίνει τη 

συνεννόηση των αρχών µε τους µετανάστες.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας περιστατικά ρατσισµού από τις αρχές 

είναι σπάνια και µεµονωµένα και δεν γίνονται ανεκτά. Ένα άλλο σηµαντικό θέµα που 

προέκυψε από την έρευνα είναι ότι παρ’ όλο που οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήµων 

καλύπτουν ένα µεγάλο αριθµό µεταναστών ωστόσο στην πολιτική τους δεν 

εντάσσεται η ένταξη των µεταναστών.  

Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι µετανάστες συµµετέχουν περιορισµένα σε έργα που 

έχουν ως σκοπό την επαγγελµατική εκπαίδευση, την αύξηση των ευκαιριών 
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επαγγελµατικής ενασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας. Ένας από τους βασικούς 

λόγους είναι ότι δεν κατέχουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα αλλά και γιατί η 

πληροφόρηση δεν φτάνει στις µεταναστευτικές οµάδες. 

Οι ερευνητές (Anagnostou et al., 2016) προτείνουν οι δήµοι να αναθέσουν σε 

κατάλληλα εκπαιδευµένους εργαζόµενους την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε 

µετανάστες έτσι ώστε να είναι εξοικειωµένοι µε τα προβλήµατα που οι µετανάστες 

αντιµετωπίζουν πιο συχνά. Θα πρέπει επίσης να εκπαιδεύσουν και να 

χρησιµοποιήσουν πολιτισµικούς διαµεσολαβητές για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

αλλά και να προσπαθήσουν να µεταφέρουν την απαραίτητη πληροφόρηση η οποία θα 

πρέπει να είναι µεταφρασµένη στις γλώσσες των µεγαλύτερων µεταναστευτικών 

οµάδων. Θα πρέπει, σύµφωνα µε τους ερευνητές, οι δήµοι να δηµιουργήσουν γραφείο 

µεταναστών εντός του δήµου και η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας θα πρέπει να 

αποτελέσει βασική προτεραιότητα προκειµένου να ενταχθούν οµαλά οι µετανάστες 

στην Ελληνική κοινωνία. 

Επιπλέον, θα πρέπει να αναλάβουν έργα προώθησης της απασχόλησης και της 

επιχειρηµατικότητας λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες των µεταναστών. Η 

πολιτισµική ποικιλία θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να υπάρξουν εκστρατείες 

ενηµέρωσης των πολιτών των δήµων και οι οποίες θα προωθούν την αποδοχή της 

πολυπολιτισµικότητας. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, στους τέσσερις δήµους που 

ερευνήθηκαν από το LOMIGRAS, οργανώθηκε ένα πλήθος πολιτισµικών 

δραστηριοτήτων και ειδικότερα οι δήµοι των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης 

υποστήριξαν δηµόσια την υποστήριξή τους, όσον αφορά το δικαίωµα των ατόµων 

των µειονοτικών θρησκειών να µπορούν να ασκούν το θρησκευτικό τους δικαίωµα. 

Ωστόσο, πάντα σύµφωνα µε τους ερευνητές, θα πρέπει να δοθεί έµφαση στις 

διεθνικές σχέσεις, διενεργώντας δράσεις που θα φέρουν σε επαφή τους Έλληνες και 

τους µετανάστες όσον αφορά τα καθηµερινά  τους προβλήµατα.  
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Κεφάλαιο 7 – Ερευνητικό Μέρος 

7.1 Σκοπός της έρευνας – Ερευνητικά Ερωτήµατα 

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι µία προσπάθεια αποτίµησης των πολιτικών 

της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο αφορά την οµαλή ένταξη των µεταναστών στις 

τοπικές κοινωνίες. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι καθώς η 

ένταξη των µεταναστών συµβαίνει σε τοπικό επίπεδο (Penninz, 2009, σ. 5), ο ρόλος 

της τοπικής αυτοδιοίκησης κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικός (Penninz, 2009, Kaponio & 

Borkert, 2010, Anagnostou et al, 2016), οπότε είναι άξιος διερεύνησης. 

Ως ειδικότερα ερευνητικά ερωτήµατα που απορρέουν από τον σκοπό είναι: 

• Ο βαθµός στον οποίο η τοπική αυτοδιοίκηση εφαρµόζει πολιτικές ένταξης 

σε νοµικό - πολιτικό επίπεδο 

• Ο βαθµός στον οποίο η τοπική αυτοδιοίκηση εφαρµόζει πολιτικές ένταξης 

σε κοινωνικό επίπεδο 

7.1.1 Τεκµηρίωση ερευνητικών ερωτηµάτων 

Έχει διαπιστωθεί γενικά όταν οι µετανάστες συµµετέχουν ή οργανώνονται 

πολιτικά στις δοµές της κοινωνίας τότε εντάσσονται σε αυτήν µε περισσότερο οµαλό 

τρόπο (Penninz, 2009, Kaponio & Bokert, 2010, Juzwiak et al, 2014). Η διαδικασία 

µάλιστα της ένταξης διευκολύνεται από την νοµική κατοχύρωση των δικαιωµάτων 

τους (Juzwiak et al, 2014). 

Η οµαλή ένταξη ακόµα ενός γηγενούς πολίτη στην κοινωνία έχει αποδειχθεί ότι 

αποτελεί µία συνάρτηση της πρόσβασής του σε βασικά οικονοµικά και κοινωνικά 

αγαθά όπως η εκπαίδευση η υγεία η εργασία και η δικαιοσύνη (Βαρουξή & Σαρρής, 

2014, σ. 32), πόσο µάλλον σε άτοµα που αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν είτε γιατί 

δεν είχαν πρόσβαση σε µεµονωµένα ή σε όλα τα παραπάνω δικαιώµατα (Penninz, 

2009, σ. 5). 

7.2 Ερευνητικό εργαλείο 

Για τον σκοπό της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το ερευνητικό εργαλείο 

LOMIGRAS το οποίο έχει δηµιουργηθεί από Ελληνικό Ίδρυµα Εξωτερικής & 
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Ευρωπαϊκής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το οποίο αποτελεί µετεξέλιξη του 

πανευρωπαϊκού εργαλείου MIPEX το οποίο χρησιµοποιείται για την µέτρησης της 

αποτελεσµατικότητα της ένταξης µεταναστών στις τοπικές κοινωνίες αστικών 

πόλεων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αυστραλία, τον Καναδά, την 

Ισλανδία, την Νότιο Κορέα, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, την 

Τουρκία και τις Ηνωµένες Πολιτείες (MIPEX, 2015, Anagnostou et al, 2016). Το 

εργαλείο LOMIGRAS έχει προσαρµοστεί ώστε να βρίσκει ευκολότερη εφαρµογή 

στην ελληνική κοινωνία και έχει ήδη εφαρµοστεί πιλοτικά στις πόλεις της Αθήνας, 

Ηρακλείου και Πάτρας (Anagnostou et al, 2016). Στόχος της ερευνητικής οµάδας υπό 

την κυρία Αναγνώστου (Anagnostou et al, 2016) είναι να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα 

του εργαλείου και να επεκταθεί η χρήση του σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας αλλά και 

της Ευρώπης. 

Το ερευνητικό εργαλείο LOMIGRAS πρακτικά αποτελεί ερωτηµατολόγιο προς 

τον υπεύθυνο µεταναστευτικής πολιτικής µίας τοπικής αυτοδιοικητικής δοµής, όπως 

είναι οι δήµοι στην Ελλάδα. Το ερωτηµατολόγιο στην πιλοτική του µορφή είναι 

χωρισµένο σε τρία µέρη ανάλογα µε τις διαστάσεις που θέλει να διερευνήσει: 

1. Νοµική – πολιτική διάσταση 

2. Κοινωνική – οικονοµική διάσταση 

3. Πολιτισµική – θρησκευτική διάσταση 

Στην παρούσα εργασία δεν ερευνήθηκε η οικονοµική και η πολιτισµική – 

θρησκευτική διάσταση καθώς συνήθως είναι διαφορετικό το άτοµο που είναι 

υπεύθυνο για τα οικονοµικά και για τα πολιτιστικά του δήµου, ενώ για τη 

θρησκευτική διάσταση η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα δεν έχει απολύτως καµία 

αρµοδιότητα. Οι δύο διαστάσεις που αποµένουν, νοµικό-πολιτική και κοινωνική, 

απαντούν στα ερευνητικά ερωτήµατα της εργασίας µέσω ερωτήσεων κλειστού τύπου 

πολλαπλής επιλογής οι οποίες απαιτούν ελάχιστο χρόνο για την συµπλήρωσή τους 

και µειώνουν τον αριθµό των αναπάντητων ερωτήσεων (Creswell, 2016). Ο 

αναµενόµενος χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου, κυρίως λόγω του 

µεγάλου αριθµού των ερωτήσεων, αλλά και των αρκετά µεγάλων επεξηγήσεων σε 

κάθε ερώτηση για να εξασφαλιστεί η συµπλήρωσή τους από όλους τους ερωτηθέντες, 

υπολογίστηκε στα είκοσι λεπτά. 
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7.3 Ερευνητικό ∆είγµα – ∆ιαδικασία Έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2017 µε ερευνητικό δείγµα τους 

υπευθύνους µεταναστευτικής πολιτικής επτά (7) δήµων και συγκεκριµένα των: 

Πειραιά, Υµηττού & ∆άφνης, Ηλιούπολη, Μαρούσι και Πεύκης του νοµού Αττικής 

και Μάνης, Θήβας. Λόγω του µικρού µεγέθους του δείγµατος η έρευνα δεν µπορεί να 

χαρακτηριστεί ποσοτική αλλά µάλλον δεύτερη πιλοτική η οποία έρχεται να 

επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τους ισχυρισµούς της ερευνητικής οµάδας την κυρίας 

Αναγνώστου. 

7.4 Αξιοπιστία και Εγκυρότητα 

Η αξιοπιστία (reliability) ενός εργαλείου µέτρησης αφορά κυρίως την συνέπεια 

των απαντήσεων που θα συγκεντρωθούν αν επαναληφθεί η µέτρηση σε διαφορετικές 

στιγµές (Creswell, 2016), αλλά και την συνοχή και οµοιογένεια του εργαλείου και τον 

περιορισµό τυχαίου σφάλµατος (Ουζούνη & Νακάκης, 2011). Το εργαλείο 

LOMIGRAS έχει χρησιµοποιηθεί ήδη σε µία πιλοτική έρευνα η οποία βέβαια έχει 

απευθυνθεί σε πολύ µικρό ερευνητικό δείγµα, µόλις τρεις δήµοι, άρα δε θα µπορούσε 

να τεκµηριωθεί η αξιοπιστία του. Όµως το LOMIGRAS αποτελεί προσαρµογή του 

σταθµισµένου εργαλείου MIPEX το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί σε εκατοντάδες 

έρευνες µε πολύ αξιόπιστα αποτελέσµατα (MIPEX, 2015) οπότε αναµένεται να 

αποδειχθεί το ίδιο αξιόπιστο. 

Για να τεκµηριωθεί η εγκυρότητα του ερευνητικού εργαλείου θα πρέπει να 

µετράει ακριβώς αυτό για το οποίο έχει σχεδιαστεί (Ουζούνη & Νακάκης, 2011). 

Στην παρούσα έρευνα η εγκυρότητα εξασφαλίζεται µέσω της εγκυρότητας 

εννοιολογικής κατασκευής, δηλαδή µέσα από την επανάληψη και βελτίωση ενός 

ερευνητικού εργαλείου κατά τη χρήση του σε επαναλαµβανόµενες έρευνες µε 

παρόµοιους στόχους σε διαφορετικούς χρόνους (Ουζούνη & Νακάκης, 2011, 

Creswell, 2016), αν σκεφτεί κανείς τον όγκο των ερευνών που διεξήχθησαν µε το 

MIPEX το οποίο αποτελεί τη «µήτρα» του LOMIGRAS. 

7.5 Περιορισµοί της έρευνας 

Το εργαλείο LOMIGRAS ναι µεν έχει χρησιµοποιηθεί πιλοτικά σε τρεις βασικούς 

δήµους της Ελλάδας και αποτελεί µετεξέλιξη του απόλυτα έγκυρου εργαλείου 

MIPEX το οποίο χρησιµοποιείται για τον ίδιο λόγο σε έρευνες για πόλεις του 
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εξωτερικού, όπως δεν έχει χρησιµοποιηθεί το ίδιο αυτό κάθε αυτό επανειληµµένα 

δίνοντας τα ίδια αποτελέσµατα, άρα δεν µπορεί να τεκµηριωθεί απόλυτα η 

εγκυρότητά του (Ουζούνη & Νακάκης, 2011`). Παράλληλα στους δήµους της 

Ελλάδας οι υπεύθυνοι για τις διαστάσεις της ενταξιακής πολιτικής των µεταναστών 

µπορεί να είναι διαφορετικά άτοµα, µε επικαλυπτόµενες ή και καθόλου αρµοδιότητες 

καθώς σε αυτές εµπλέκεται η κεντρική διακυβέρνηση ή άλλες δοµές του κράτους 

(Βαρουξή & Σαρρής, 2014). 

Στον αρχικό σχεδιασµό της έρευνας ο στόχος ήταν να ερωτηθούν όλοι οι 

υπεύθυνοι των δήµων του Κεντρικού, Βορείου και ∆υτικού Τοµέα Αττικής, αλλά 

διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κάθε δήµος υπεύθυνο πολιτικής ένταξης µεταναστών ή αν 

έχει δεν είναι θεσπισµένος από το δηµοτικό συµβούλιο και δεν του έχουν ανατεθεί 

τέτοιες αρµοδιότητες επίσηµα. Επίσης υπήρξαν δήµοι οι οποίο µέσω των υπευθύνων 

επικοινωνίας τους δε θέλησαν να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο επικαλούµενοι 

φόρτο εργασίας ή αδυναµία να καθορίσουν ένα συγκεκριµένο άτοµο που θα 

µπορούσε να απαντήσει στις ερωτήσεις. Το µικρό µέγεθος του δείγµατος και οι 

περιορισµοί της εγκυρότητας του ερευνητικού εργαλείου, που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, σίγουρα περιορίζουν την γενίκευση των αποτελεσµάτων. 
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Κεφάλαιο 8  - Αποτελέσµατα Έρευνας 

8.1 Αποτελέσµατα έρευνας 

ΝΟΜΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 

∆ιαµόρφωση πολιτικής του ∆ήµου για την ένταξη των µεταναστών 

Ερώτηση 1
η
 

Έχει ο ∆ήµος εκπονήσει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την ένταξη; 

Πέντε δήµοι απάντησαν ότι ο ∆ήµος δεν έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωµένο 

σχέδιο για την ένταξη και δύο απάντησαν ότι δεν έχει αλλά έχει επεξεργασµένες 

θέσεις για την ένταξη σε τουλάχιστον 1 τοµέα. 

∆ιάγραµµα 8.1 - Ολοκληρωµένο Σχέδιο Ένταξης 
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Πολιτική ένταξη και συµµετοχή 

Ερώτηση 2
η
 

Πόσο ενεργός είναι ο ∆ήµος συνολικά αναφορικά µε την ένταξη των µεταναστών 

και την πολιτική συµµετοχή; 

Τέσσερις δήµοι απάντησαν ότι ο ∆ήµος δεν είναι καθόλου ενεργός και τρεις 

απάντησαν ότι οι πρωτοβουλίες του ∆ήµου σε αυτό το θέµα είναι αποσπασµατικές 

και µεµονωµένες (1 δράση τα τελευταία 2 χρόνια) 
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∆ιάγραµµα 8.2 - Ένταξη των µεταναστών και πολιτική συµµετοχή 

57%

43% Καθόλου ενεργός

Αποσπασµατικές

πρωτοβουλίες

 

Ερώτηση 3
η 

Παραχωρεί ο ∆ήµος χώρο για τις µεταναστευτικές κοινότητες για να στεγάζονται 

και να οργανώνονται; 

Τέσσερις δήµοι δεν παρέχουν εγκαταστάσεις στέγασης και οργάνωσης των 

µεταναστευτικών κοινοτήτων και τρεις δήµοι απάντησαν ότι παρέχουν σπάνια και 

όταν το ζητήσει η κοινότητα. 

∆ιάγραµµα 8.3 - Παροχή χώρου στέγασης 
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Υποστηρίζει ο ∆ήµος µε οικονοµική ενίσχυση (χρηµατική ή σε είδος) τις 

µεταναστευτικές οργανώσεις; 

Η συντριπτική πλειοψηφία των δήµων (6) δεν παρέχει καµία ενίσχυση ενώ ένας 

δήµος υποστηρίζει  σπάνια.  

∆ιάγραµµα 8.4 - Οικονοµική ενίσχυση στις µεταναστευτικές οργανώσεις 
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Νοµικό καθεστώς µεταναστών 

Ερώτηση 5
η 

Παρέχει η ∆ηµοτική Αρχή α) ενηµέρωση, και β) παροχή νοµικών συµβουλών, 

σχετικά µε τις διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας; 

Τρεις δήµοι απάντησαν ότι παρέχουν είτε ενηµέρωση είτε παροχή νοµικών 

συµβουλών. ∆ύο δήµοι απάντησαν ότι δεν παρέχουν τίποτα  ενώ δύο παρέχουν και 

ενηµέρωση και παροχή νοµικών συµβουλών. 
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∆ιάγραµµα 8.5 - Ενηµέρωση και νοµικές συµβουλές για ελληνική ιθαγένεια 

Σειρά1; 3; 42%

Σειρά1; 2; 29%

Σειρά1; 2; 29%

Μόνο το α) ή µόνο το β)

Ούτε το α) ούτε το β)

Και το α) και το β)

 

Ερώτηση 6
η 

Παρέχει ο ∆ήµος α) ενηµέρωση, β) παροχή νοµικών συµβουλών, σχετικά µε τις 

διαδικασίες απόκτησης ή ανανέωσης της άδειας εργασίας και παραµονής; 

Τρεις δήµοι απάντησαν ότι παρέχουν και ενηµέρωση και παροχή νοµικών 

συµβουλών σχετικά µε τις διαδικασίες απόκτησης ή ανανέωσης της άδειας 

παραµονής και εργασίας, ένας δήµος απάντησε ότι παρέχει είτε το ένα είτε το άλλο 

και τρεις δήµοι απάντησαν ότι δεν παρέχουν ούτε ενηµέρωση ούτε παρέχουν νοµικές 

συµβουλές. 

∆ιάγραµµα 8.6 - Ενηµέρωση και παροχή νοµικών συµβουλών για άδεια παραµονής και 

εργασίας 

1

3 3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1

Μόνο το α) ή µόνο το β)

Ούτε το α) ούτε το β)

Και το α) και το β)

 



  69 

Ερώτηση 7
η 

Παρέχει ο ∆ήµος α) ενηµέρωση, β) παροχή νοµικών συµβουλών, σχετικά µε τις 

διαδικασίες απόκτησης ή ανανέωσης της άδειας του “επί µακρόν διαµένοντος”; 

Τρεις δήµοι απάντησαν ότι παρέχουν και ενηµέρωση και παροχή νοµικών 

συµβουλών, δύο δήµοι απάντησαν ότι δεν παρέχουν τίποτα και άλλοι δύο παρέχουν 

είτε ενηµέρωση είτε παροχή νοµικών συµβουλών. 

∆ιάγραµµα 8.7 - Ενηµέρωση & παροχή νοµικών συµβουλών για την απόκτηση άδειας 
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Όργανα διαβούλευσης 

Ερώτηση 8
η 

Έχει συσταθεί όργανο διαβούλευσης (Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών) στο ∆ήµο; 

Τέσσερις δήµοι απάντησαν ότι από την αρχή της ισχύος του Καλλικράτη είχαν 

συστήσει όργανο διαβούλευσης και τρεις δήµοι απάντησαν ότι δεν έχουν συστήσει 

όργανο διαβούλευσης. 
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∆ιάγραµµα 8.8 - Σύσταση Οργάνου ∆ιαβούλευσης 

Ναι από την 

αρχή; 4

Όχι; 3
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Ερώτηση 9
η 

Συµµετέχουν εκπρόσωποι των µεταναστών στο ΣΕΜ; 

Τέσσερις δήµοι απάντησαν ότι δεν συµµετέχουν εκπρόσωποι των µεταναστών 

στο ΣΕΜ ενώ τρεις απάντησαν ότι συµµετέχουν εκπρόσωποι των µεταναστών από 

όλες τις κύριες µεταναστευτικές οµάδες της πόλης.  

∆ιάγραµµα 8.9 - Συµµετοχή εκπροσώπων των µεταναστών 
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Ερώτηση 10
η 

Πόσο αντιπροσωπευτικό όργανο είναι το ΣΕΜ; Στο ΣΕΜ απαιτείται εκ του νόµου 

εκπροσώπηση α) όλων των µεταναστευτικών οµάδων, β) µόνο κάποιων εξ' αυτών 

χωρίς συγκεκριµένα κριτήρια, γ) και ανδρών και γυναικών 

Έξι δήµοι απάντησαν αντιπροσωπεύονται όλες οι µεταναστευτικές οµάδες και 

άντρες και γυναίκες ενώ ένας απάντησε ότι µόνο αντιπροσωπεύονται κάποιοι εξ 

αυτών. 

∆ιάγραµµα 8.10 - Αντιπροσωπευτικότητα του ΣΕΜ 
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Ερώτηση 11
η 

Συνεργάζεται το ΣΕΜ µε τις διοικητικές υπηρεσίες του ∆ήµου για να προάγει 

θέµατα ένταξης; 

Τρεις δήµοι απάντησαν ότι δεν συνεργάζεται, δύο απάντησαν σπάνια & ad hoc 

ενώ δύο απάντησαν ότι υπάρχει τακτική συνεργασία. 
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∆ιάγραµµα 8.11 - Συνεργασία ΣΕΜ µε τις διοικητικές υπηρεσίες του ∆ήµου 
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Ερώτηση 12
η 

Οικονοµικοί και διοικητικοί πόροι για τη λειτουργία του ΣΕΜ, α) είναι 

επαρκείς, β) διασφαλίζονται από τη ∆ηµοτική Αρχή 

Πέντε δήµοι απάντησαν ότι οι οικονοµικοί πόροι δεν είναι επαρκείς και δεν 

διασφαλίζονται από τη ∆ηµοτική Αρχή ενώ ένας ∆ήµος απάντησε ότι επαρκούν 

πόροι.  

∆ιάγραµµα 8.12 - Επάρκεια πόρων για ΣΕΜ 
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Ερώτηση 13
η 

Ενδεικτικά κονδύλια που έχουν απορροφηθεί κατά το τρέχον έτος. 

Όλοι οι δήµοι δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν κονδύλια που να έχουν 

απορροφηθεί κατά το τρέχον έτος. 

Ισότητα και µη διακρίσεις 

Ερώτηση 14
η
  

Υποστηρίζει στο δηµόσιο λόγο της η ∆ηµοτική Αρχή την αρχή της ισότητας και των 

µη διακρίσεων και β) προσπαθεί να επιβάλλει συστηµατικά και έµπρακτα την εφαρµογή 

και την τήρησή τους; 

Πέντε δήµοι απάντησαν ότι η ∆ηµοτική Αρχή υποστηρίζει την αρχή της ισότητας 

και των µη διακρίσεων και προσπαθεί να επιβάλλει συστηµατικά και έµπρακτα την 

εφαρµογή και την τήρησή τους. Ένας δήµος απάντησε ότι δεν εφαρµόζει κανένα από 

τα δύο ενώ ένας δήµος απάντησε ότι εφαρµόζει ένα από τα δύο. 

∆ιάγραµµα 8.13 - Υποστήριξη αρχής της ισότητας 
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Ερώτηση 15
η
  

Έχει ο ∆ήµος συστήσει γραφείο διαµεσολαβητή ή συµπαραστάτη του δηµότη που να 

δέχεται αναφορές για θέµατα διακρίσεων, συµπεριλαµβανοµένου και από ΠΤΧ; 

Τέσσερις δήµοι δεν έχουν γραφείο διαµεσολαβητή ενώ τρεις έχουν. 
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∆ιάγραµµα 8.14 - Σύσταση γραφείου διαµεσολαβητή 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 

Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

Ερώτηση 16
η
  

Υπάρχει συστηµατική ενηµέρωση του δήµου προς τους αλλοδαπούς που διαµένουν 

στο δήµο, αναφορικά µε τις υπηρεσίες που παρέχει, αλλά και µε τα δικαιολογητικά και 

τις διαδικασίες που απαιτούνται; 

Τρεις δήµοι απάντησαν ότι υπάρχει τακτική ενηµέρωση, τρεις ότι η ενηµέρωση 

είναι σπάνια  ενώ ένας δήµος απάντησε ότι δεν υπάρχει συστηµατική ενηµέρωση. 

∆ιάγραµµα 8.15 - Ενηµέρωση του δήµου για τις υπηρεσίες 
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Απασχόληση 

Ερώτηση 17
η
  

Υλοποιεί ο δήµος προγράµµατα α) απόκτησης δεξιοτήτων (training), β) προσωρινής 

απασχόλησης, γ) επιχειρηµατικότητας; 

Τρεις δήµοι δήλωσαν ότι δεν υλοποιούν κανένα πρόγραµµα, τρεις δήλωσαν ότι 

υλοποιούν τουλάχιστον δύο και ένας ότι υλοποιεί ένα πρόγραµµα. 

 

∆ιάγραµµα 8.16 - Προγράµµατα του δήµου 
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Ερώτηση 18
η
 

Ποιες κατηγορίες µεταναστών έχουν πρόσβαση σε αυτά; α) κάτοχοι νόµιµης άδειας 

παραµονής, β) αιτούντες άσυλο, γ) άλλες κατηγορίες, δ) παράτυποι µετανάστες 

Τρεις δήµοι δήλωσαν ότι δύο κατηγορίες µεταναστών έχουν πρόσβαση σε αυτά, 

τρεις δήµοι δήλωσαν ότι µία κατηγορία έχει πρόσβαση και ένας δήµος δήλωσε ότι 

τρεις κατηγορίες έχουν πρόσβαση σε αυτά. 



  76 

∆ιάγραµµα 8.17 - Πρόσβαση κατηγοριών µεταναστών 
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Ερώτηση 19
η 

Πόσοι µετανάστες συµµετείχαν σε προγράµµατα στήριξης της απασχόλησης κατά το 

τρέχον έτος; 

Έξι δήµοι δήλωσαν ότι λιγότεροι από πέντε µετανάστες συµµετείχαν σε 

προγράµµατα στήριξης της απασχόλησης κατά το τρέχον έτος ενώ ένας δήµος 

δήλωσε ότι λιγότεροι από πενήντα µετανάστες συµµετείχαν. 

∆ιάγραµµα 8.18 - Συµµετοχή µεταναστών σε προγράµµατα στήριξης της απασχόλησης 

Κάτω από 5; 6

Κάτω από 50; 1

Κάτω από 5

Κάτω από 50
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Φύλαξη παιδιών 

Ερώτηση 20
η
 

Ποιες κατηγορίες µεταναστών έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες φύλαξης παιδιών σε 

δηµοτικούς σταθµούς; α) κάτοχοι νόµιµης άδειας παραµονής, β) αιτούντες άσυλο, γ) 

άλλες κατηγορίες, δ) παράτυποι µετανάστες 

Πέντε δήµοι δήλωσαν ότι µόνο οι κάτοχοι νόµιµης άδειας παραµονής έχουν 

πρόσβαση στις υπηρεσίες φύλαξης παιδιών σε δηµοτικούς σταθµούς, ένας δήµος 

δήλωσε ότι δύο κατηγορίες µεταναστών έχουν πρόσβαση και τέλος ένας δήµος 

δήλωσε ότι τρεις κατηγορίες µεταναστών έχουν πρόσβαση.  

∆ιάγραµµα 8.19 - Πρόσβαση κατηγοριών µεταναστών στις υπηρεσίες φύλαξης παιδιών 
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Υπηρεσίες Υγείας 

Ερώτηση 21
η 

Ποιοι από τις παρακάτω κατηγορίες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που 

παρέχει η ∆ηµοτική Αρχή; α) οι νόµιµοι µετανάστες, β) οι αιτούντες άσυλο, γ) ευάλωτα 

άτοµα (παιδιά, έγκυες, ασυνόδευτα, ΘΕΑ) , ακόµη και αν είναι παράτυποι µετανάστες, 

δ) όσοι χρειάζονται άµεση ιατρική µέριµνα ανεξάρτητα από το νοµικό τους status 

καθεστώς 

Τέσσερις δήµοι απάντησαν ότι πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας της ∆ηµοτικής 

Αρχής έχουν τουλάχιστον δύο κατηγορίες µεταναστών ενώ τρεις δήµοι απάντησαν 

ότι τουλάχιστον τρεις κατηγορίες µεταναστών έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες 

υγείας.  
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∆ιάγραµµα 8.20 - Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 

Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

Τουλάχιστον 3; 3

Τουλάχιστον 2; 4

Τουλάχιστον 3

Τουλάχιστον 2

 

Ερώτηση 22
η 

Μεριµνά η ∆Α ώστε να υπάρχουν πολιτισµικοί διαµεσολαβητές κατά την παροχή 

των υπηρεσιών υγείας; 

Έξι δήµοι απάντησαν ότι δεν υπάρχουν πολιτισµικοί διαµεσολαβητές και µόνο 

ένας απάντησε ότι υπάρχουν συστηµατικά πολιτισµικοί διαµεσολαβητές. 

∆ιάγραµµα 8.21 - Ύπαρξη πολιτισµικών διαµεσολαβητών 

Υπάρξη πολιτισµικών διαµεσολαβητών

Όχι; 6; 86%

Ναι, συστηµατικά; 

1; 14%

Όχι

Ναι, συστηµατικά
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Ερώτηση 23η 

Πρόσβαση των νόµιµων µεταναστών στις υπηρεσίες υγείας του ∆ήµου 

Πέντε δήµοι απάντησαν ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας των νόµιµων 

µεταναστών είναι δωρεάν και χωρίς προϋποθέσεις ενώ δύο δήλωσαν ότι είναι δωρεάν 

µε κάποιες προϋποθέσεις.  

∆ιάγραµµα 8.22 - Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 

Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας
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Ερώτηση 24
η
 

Κάλυψη των νόµιµων µεταναστών σε σχέση µε τους Έλληνες πολίτες 

Πέντε δήµοι απάντησαν ότι η κάλυψη των νόµιµων µεταναστών σε σχέση µε τους 

Έλληνες πολίτες είναι απολύτως ίση ενώ δύο δήµοι απάντησαν ότι είναι ίση αλλά µε 

κάποιες προϋποθέσεις. 
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∆ιάγραµµα 8.23 - Κάλυψη νοµίµων µεταναστών σε σχέση µε τους Έλληνες πολίτες 

Κάλυψη µεταναστών σε σχέση µε τους Ελληνες

Απολύτως ίση; 5

Ιση αλλά µε 

κάποιες 

προϋποθέσεις; 2 Απολύτως ίση

Ιση αλλά µε κάποιες

προϋποθέσεις

 

Ερώτηση 25
η
 

Πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στις υπηρεσίες υγείας του ∆ήµου 

Πέντε δήµοι απάντησαν ότι η πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στις υπηρεσίες 

υγείας του ∆ήµου είναι δίχως καµία προϋπόθεση και δωρεάν ενώ δύο δήµοι 

απάντησαν ότι είναι δωρεάν µε κάποιες προϋποθέσεις. 

∆ιάγραµµα 8.24 - Πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στις υπηρεσίες υγείας 

∆ίχως καµία 
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Ερώτηση 26
η
 

 Κάλυψη των αιτούντων άσυλο σε σχέση µε τους Έλληνες πολίτες 

Τέσσερις δήµοι απάντησαν ότι οι αιτούντες άσυλο είναι απολύτως ίσοι µε τους 

Έλληνες πολίτες, δύο δήµοι απάντησαν ότι είναι ίση αλλά µε προϋποθέσεις και ένας 

δήµος απάντησε ότι δεν είναι ίση. 

∆ιάγραµµα 8.25 - Κάλυψη των αιτούντων άσυλο σε σχέση µε τους Έλληνες 
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Ερώτηση 27
η
 

 Πρόσβαση των ευάλωτων οµάδων στις υπηρεσίες υγείας του ∆ήµου 

Έξι δήµοι απάντησαν ότι η πρόσβαση των ευάλωτων οµάδων στις υπηρεσίες 

υγείας του ∆ήµου είναι δωρεάν χωρίς καµία προϋπόθεση ενώ ένας δήµος απάντησε 

ότι είναι δωρεάν µε κάποιες προϋποθέσεις. 
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∆ιάγραµµα 8.26 - Πρόσβαση ευάλωτων οµάδων στις υπηρεσίες υγείας 

.∆ωρεάν, χωρίς 

καµία 

προϋπόθεση; 6

∆ωρεάν µε 

κάποιες 

προϋποθέσεις; 1

 

Ερώτηση 28η 

Πρόσβαση των παράτυπων µεταναστών στις υπηρεσίες υγείας του ∆ήµου 

Πέντε δήµοι απάντησαν ότι η πρόσβαση παράτυπων µεταναστών στις υπηρεσίες 

υγείας είναι δωρεάν αλλά µε κάποιες προϋποθέσεις ενώ δύο απάντησαν ότι η 

πρόσβαση είναι δωρεάν χωρίς καµία προϋπόθεση. 

∆ιάγραµµα 8.27 - Πρόσβαση παράτυπων µεταναστών στις υπηρεσίες υγείας 

Πρόσβαση παράτυπων µεταναστών στις υπηρεσίες 
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2

5

.∆ωρεάν, χωρίς καµία

προϋπόθεση

∆ωρεάν µε κάποιες

προϋποθέσεις
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Ερώτηση 29
η
 

Προάγει η ∆Α κάποια στάνταρτ που θα πρέπει να ακολουθεί η διοίκηση για να λάβει 

υπόψη τις πολιτισµικές διαφορές των µεταναστών στην παροχή υπηρεσιών υγείας; 

Πέντε δήµοι απάντησαν ότι η ∆Α ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να 

ευαισθητοποιηθούν απέναντι στις πολιτισµικές διαφορές των µεταναστών, δεν έχει 

ωστόσο υιοθετήσει κάποιο πρωτόκολλο σχετικά µε το θέµα αυτό. Ένας δήµος 

απάντησε ότι η ∆Α δεν έχει υιοθετήσει κάποιες προδιαγραφές στο πως οι υπάλληλοι 

στις υπηρεσίες υγείας να λαµβάνουν υπόψη τους τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες των 

µεταναστών και τέλος ένας δήµος απάντησε ότι η ∆Α έχει υιοθετήσει τέτοια 

στάνταρτ και επιµορφώνει τους υπαλλήλους της να τα ακολουθούν. 

∆ιάγραµµα 8.28 - Πρότυπα για πολιτισµικές διαφορές 
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Ερώτηση 30
η
 

Συµµετέχουν πάροχοι υπηρεσιών ή/και οργανώσεις µεταναστών στη διαµόρφωση 

των δηµοτικών αποφάσεων για τις υπηρεσίες υγείας; 

Έξι δήµοι απάντησαν ότι δεν συµµετέχουν πάροχοι ή/και οργανώσεις µεταναστών 

στη διαµόρφωση των δηµοτικών αποφάσεων για τις υπηρεσίες υγείας ενώ ένας 

απάντησε ότι συµµετέχουν µόνο σπάνια και ad hoc. 
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∆ιάγραµµα 8.29 - Συµµετοχή παρόχων υπηρεσιών στις δηµοτικές αποφάσεις 

6; 86%

1; 14%

Όχι

Σπάνια

 

Εκπαίδευση και παιδί 

Ερώτηση 31
η
 

Πως στηρίζει η ∆ηµοτική Αρχή τη σχολική εκπαίδευση για οικογένειες χαµηλού 

εισοδήµατος και/ή µετανάστες; α) µέσα από προγράµµατα φροντιστηριακά, β) 

προγράµµατα και δράσεις ενηµέρωσης των γονέων, γ) µέσα από προγράµµατα 

επιµόρφωσης ενηλίκων, δ) άλλο 

Έξι δήµοι απάντησαν ότι στηρίζουν τη σχολική εκπαίδευση για οικογένειες 

χαµηλού εισοδήµατος και/ή µετανάστες µε τουλάχιστον δύο προγράµµατα/ δράσεις 

ενώ ένας δήµος απάντησε ότι δεν τα στηρίζει καθόλου. 

∆ιάγραµµα 8.30 - Στήριξη εκπαίδευσης µέσω προγραµµάτων 
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Ερώτηση 32
η
 

Επιχειρεί η ∆Α να διασφαλίσει τη συµµετοχή παιδιών µεταναστών στις δράσεις που 

οργανώνει για το παιδί (π.χ. κατασκηνώσεις ή summer camps, θερινά σχολεία, κλπ.); 

Τρεις δήµοι απάντησαν ότι συστηµατικά διασφαλίζουν τη συµµετοχή παιδιών 

µεταναστών στις δράσεις που οργανώνουν για τα παιδιά, δύο δήµοι απάντησαν ότι 

δεν διασφαλίζουν τη συµµετοχή και δύο απάντησαν ότι διασφαλίζουν τη συµµετοχή 

άτυπα και όταν είναι εφικτό. 

∆ιάγραµµα 8.31 - Συµµετοχή σε παιδικές δράσεις για παιδιά µεταναστών 
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Ερώτηση 33
η
 

Υλοποιεί ο ∆ήµος προγράµµατα στήριξης και βοήθειας µεταναστών µαθητών στο 

σχολείο; 

Τέσσερις δήµοι απάντησαν ότι τακτικά και συστηµατικά προσφέρουν 

προγράµµατα στήριξης και βοήθειας µεταναστών µαθητών στο σχολείο. ∆ύο δήµοι 

απάντησαν ότι σπάνια προσφέρουν τέτοια προγράµµατα ενώ ένας δεν προσφέρει 

καθόλου. 
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∆ιάγραµµα 8.32 - Προγράµµατα στήριξης µεταναστών µαθητών 
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Ερώτηση 34
η 

Υλοποιεί ο ∆ήµος προγράµµατα αθλητισµού όπου µπορούν να συµµετέχουν και 

παιδιά µεταναστών; 

Τέσσερις δήµοι απάντησαν ότι τακτικά και συστηµατικά υλοποιεί προγράµµατα 

αθλητισµού όπου µπορούν να συµµετέχουν και παιδιά µεταναστών, δύο δήµοι 

απάντησαν ότι δεν υλοποιούν ενώ ένας δήµος απάντησε ότι σπάνια υλοποιεί τέτοια 

προγράµµατα. 

∆ιάγραµµα 8.33 - Προγράµµατα αθλητισµού για παιδιά µεταναστών 
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Ερώτηση 35η 

Υλοποιεί ο ∆ήµος προγράµµατα εξωσχολικά όπου µπορούν να συµµετέχουν και 

παιδιά µεταναστών; 

Τέσσερις δήµοι απάντησαν ότι ο δήµος υλοποιεί τακτικά και συστηµατικά 

προγράµµατα εξωσχολικά όπου µπορούν να συµµετέχουν και παιδιά µεταναστών ενώ 

δύο απάντησαν ότι δεν υλοποιούν καθόλου τέτοια προγράµµατα ενώ ένας απάντησε 

ότι υλοποιεί σπάνια τέτοια προγράµµατα. 

∆ιάγραµµα 8.34 - Υλοποίηση εξωσχολικών προγραµµάτων και για παιδιά µεταναστών 

2

4

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1

Όχι

Τακτικά και συστηµατικά

Σπάνια

 

Ερώτηση 36η 

Πως διασφαλίζεται η ίση πρόσβαση και µη διάκριση των αλλοδαπών µαθητών σε 

προγράµµατα σχολικής στήριξης;  α) µέσα από την ενηµέρωση στις γειτονιές, β) µέσα 

από µία σαφή πολιτική ισότητας, γ) µέσα από θετικές δράσεις για την πλήρωση 

κάποιων θέσεων από παιδιά µεταναστών 

 Τέσσερις δήµοι απάντησαν ότι η ίση πρόσβαση και µη διάκριση των αλλοδαπών 

µαθητών σε προγράµµατα σχολικής στήριξης διασφαλίζεται µε µία από τις 

προαναφερθείσες δράσεις, δύο απάντησαν ότι διασφαλίζεται µε δύο από αυτές τις 

δράσεις και ένας δήµος απάντησε ότι µε κανένα τρόπο δεν διασφαλίζεται η ίση 

πρόσβαση.  
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∆ιάγραµµα 8.35 - Ιση πρόσβαση και µη διάκριση των αλλοδαπών µαθητών 
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Ερώτηση 37η 

Παρέχει ο ∆ήµος ενηµέρωση σχετικά µε το εκπαιδευτικό σύστηµα και τις 

προϋποθέσεις πρόσβασης στην κάθε βαθµίδα; 

Τρεις δήµοι απάντησαν ότι δεν ενηµερώνουν, τρεις ότι ενηµερώνουν τακτικά και 

συστηµατικά ενώ ένας δήµος απάντησε ότι ενηµερώνει σπάνια & ad hoc. 

∆ιάγραµµα 8.36 - Ενηµέρωση για το εκπαιδευτικό σύστηµα 
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Ερώτηση 38η 

Επιχειρεί µε δράσεις και µέτρα ο ∆ήµος να ενισχύσει τη συµµετοχή των µεταναστών 

γονέων στο σχολικό περιβάλλον; 

Τέσσερις δήµοι απάντησαν ότι δεν έχουν δράσεις και µέτρα για την ενίσχυση και 

συµµετοχή των µεταναστών γονέων στο σχολικό περιβάλλον, δύο απάντησαν ότι 

έχουν σπάνια & ad hoc ενώ ένας απάντησε ότι τακτικά και συστηµατικά ενισχύει τη 

συµµετοχή των µεταναστών γονέων στο σχολικό περιβάλλον. 

∆ιάγραµµα 8.37 - ∆ράσεις για ενίσχυση της συµµετοχής των µεταναστών γονέων 
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∆ιδασκαλία ελληνικής γλώσσας 

Ερώτηση 39η 

Οργανώνει ο δήµος µαθήµατα εκµάθησης ελληνικών σε µετανάστες; 

Τρεις δήµοι απάντησαν ότι οργανώνουν µαθήµατα εκµάθησης ελληνικών σε 

µετανάστες σπάνια & ad hoc. ∆ύο δήµοι απάντησαν ότι οργανώνουν µαθήµατα 

τακτικά και συστηµατικά ενώ οι υπόλοιποι δύο απάντησαν ότι δεν διοργανώνουν 

καθόλου µαθήµατα. 
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∆ιάγραµµα 8.38 - Οργάνωση µαθηµάτων εκµάθησης ελληνικών 

2; 29%
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Ερώτηση 40η 

Αναθέτει η ∆Α σε ΜΚΟ να διδάξουν σε αλλοδαπούς µαθήµατα Ελληνικών; Ή 

συνεργάζεται/ παρέχει στήριξη σε ΜΚΟ που να διδάσκουν ελληνικά; 

Έξι δήµοι απάντησαν ότι  δεν αναθέτουν σε ΜΚΟ τη διδασκαλία σε αλλοδαπούς 

µαθηµάτων Ελληνικών ενώ ένας δήµος απάντησε ότι αναθέτει τακτικά και 

συστηµατικά. 

∆ιάγραµµα 8.39 - Ανάθεση µαθηµάτων Ελληνικής σε αλλοδαπούς µέσω ΜΚΟ 
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Ερώτηση 41η 

Πόσοι µετανάστες συµµετείχαν σε προγράµµατα εκµάθησης Ελληνικών; 

Τρεις δήµοι ανέφεραν ότι λιγότεροι από 100 µετανάστες συµµετείχαν σε 

προγράµµατα εκµάθησης Ελληνικών, δύο ανέφεραν ότι αυτοί που συµµετείχαν ήταν 

περισσότεροι από 100 ενώ δύο δήµοι ανέφεραν ότι κανένας µετανάστης δεν 

συµµετείχε σε πρόγραµµα εκµάθησης Ελληνικών. 

∆ιάγραµµα 8.40 - Συµµετοχή µεταναστών σε προγράµµατα εκµάθησης Ελληνικών 
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8.2 Σχολιασµός αποτελεσµάτων 

Σχετικά µε την πολιτική διάσταση της ένταξης η πλειοψηφία των δήµων δεν 

ενθαρρύνει την πολιτική συµµετοχή τους. ∆εν παραχωρεί δοµές για την οργάνωση 

των µεταναστών ή στηρίζει οικονοµικά τέτοιες οργανώσεις. 

Σε επίπεδο νοµικής υποστήριξης των µεταναστών τα αποτελέσµατα είναι σαφώς 

καλύτερα. Πάνω από το 70% δήµων παρέχουν ενηµέρωση και παροχή συµβουλών σε 

µετανάστες για την απόκτηση ιθαγένειας, άδειας εργασίας και άδειας παραµονής. Τα 

θεσπισµένα από τον νόµο Συµβούλια Ένταξης Μεταναστών ναι µεν υπάρχουν σε 

κάθε δήµο και οι µετανάστες εκπροσωπούνται ισάξια, αλλά στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία δεν συνεργάζονται συστηµατικά µε το δήµο ενώ οι ίδιοι οι δήµοι 

αναφέρουν ότι δεν επαρκούν τα υπάρχοντα κονδύλια. Κάθε δήµος δείχνει να 

εφαρµόζει την αρχή της ισότητας και µη διακρίσεων ενώ οι περισσότεροι δήµοι 

διαθέτουν ειδικό γραφείο διαµεσολάβησης που εξασφαλίζει την επιβολή τους. 

Η κοινωνική διάσταση των υπηρεσιών των δήµων, που ενδιαφέρει και 

περισσότερο την παρούσα εργασία, δείχνει τις µεγαλύτερες διακυµάνσεις. Η 

ενηµέρωση των µεταναστών από τη δηµοτική αρχή για τις παρεχόµενες κοινωνικές 

υπηρεσίες είναι περίπου στους µισούς δήµους συστηµατική ενώ στους υπόλοιπους 

σπάνια ή ανύπαρκτη. 

Η πλειοψηφία των δήµων διοργανώνει προγράµµατα κατάρτισης, προσωρινής 

απασχόλησης & επιχειρηµατικότητας αλλά ο αριθµός των µεταναστών που 

συµµετέχουν είναι απογοητευτικός. Έξι (6) από τους επτά (7) δήµους έχουν 

εκπαιδεύσει ή απασχολήσει λιγότερα από πέντε (5) άτοµα και µόνο ένας πάνω από 

πενήντα (50), ενώ δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά σε όλους τους δήµους όλες οι 

κατηγορίες των µεταναστών αλλά µόνο οι νόµιµοι ή οι αιτούντες άσυλο. 

Οι κοινωνικές υπηρεσίες της φύλαξης παιδιών και των υπηρεσιών υγείας 

παρέχονται στην πλειοψηφία τους σε νόµιµους µετανάστες ή αιτούντες άσυλο από 

σχεδόν όλους τους δήµους και οι υπηρεσίες είναι ακριβώς οι ίδιες µε τους γηγενείς 

πολίτες, αν και σε κάποιες περιπτώσεις µε προϋποθέσεις. Στην περίπτωση των 

ευάλωτων παράτυπων µεταναστών, εγκύων, θυµάτων εµπορίας ή οροθετικών η 

πρόσβαση είναι απεριόριστη δωρεάν, ενώ σε απλούς παράτυπους µετανάστες είναι 

δωρεάν υπό προϋποθέσεις. Μόνο ένας δήµος δήλωσε συνεργασία µε Μη 
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Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Στον τοµέα της 

εκπαίδευσης, οι περισσότεροι δήµοι προσφέρουν σχολική εκπαίδευση σε παιδιά 

µεταναστών, εξωσχολικά προγράµµατα και αθλητικές δραστηριότητες αλλά σε άλλες 

δράσεις του δήµου. 

∆εν θα µπορούσε να µη γίνει αναφορά σε ένα δήµο ο οποίος σχεδόν σε όλες τις 

διαστάσεις παροχής υπηρεσιών σε µετανάστες φάνηκε ότι δεν είχε καµία απολύτως 

υποδοµή, παροχή βοήθειας ή υποστήριξης µε κάποιο τρόπο. Εκτός βέβαια από αυτά 

που επιβάλλονται από την κεντρική διακυβέρνηση (ΣΕΜ και πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υγείας για νόµιµους µετανάστες). 
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Συµπεράσµατα - Συζήτηση 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν δυστυχώς τη βιβλιογραφία για την 

ανυπαρξία ολοκληρωµένου σχεδίου ένταξης των µεταναστών στις τοπικές κοινωνίες 

µέσω δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης (Βαρουξή & Σαρρής, 2014, Anagnostou et 

al, 2016). Κανένας δήµος από τους ερωτηθέντες δεν έχει εκπονήσει ένα τέτοιο 

σχέδιο. ∆εν µπορεί όµως να υπάρξει γενίκευση στην ελλαδική επικράτεια καθώς το 

δείγµα είναι πολύ µικρό και υπάρχουν περιορισµοί στην εγκυρότητα του ερευνητικού 

εργαλείου, και από το γεγονός ότι οι διαστάσεις της µεταναστευτικής πολιτικής δεν 

µπορεί να είναι αρµοδιότητα ενός µόνο ατόµου σε κάθε δήµο ώστε να παρασχεθούν 

και οι αντίστοιχες απαντήσεις. 

Σε γενικές γραµµές οι τοµείς στους οποίους δείχνουν να υστερούν οι δήµοι είναι 

στην πολιτική εκπροσώπηση των µεταναστών, στην έλλειψη χρηµατοδότησης των 

ΣΕΠ, υποεκπροσώπησης των µεταναστών σε αυτά και στη χρηµατοδότηση και 

οργάνωση προγραµµάτων εκπαίδευσης και απασχόλησης για τους µετανάστες. Και οι 

αυτές παράµετροι έχουν αποδειχθεί πολύ σηµαντικές για την οµαλή ένταξη των 

µεταναστών στις τοπικές κοινωνίες (Bosswick et al, 2007, Penninz, 2009, Βαρουξή & 

Σαρρής, 2014, Anagnostou et al, 2016). Σε νοµικό και κοινωνικό επίπεδο οι δήµοι 

δείχνουν να διαθέτουν κάποιο υποτυπώδες σχέδιο δράσης για κάποιες βασικές 

υπηρεσίες, όπως πρόσβαση σε δοµές υγείας, φύλαξης παιδιών, εκπαίδευσης παιδιών, 

χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις µεταξύ µεταναστών και γηγενών πολιτών, αλλά όχι 

συστηµατικά και µε οργανωµένο τρόπο. Η πρόθεση εποµένως υπάρχει αλλά 

υπάρχουν αδυναµίες στην εξεύρεση πόρων, οργάνωσης των υπηρεσιών, ενηµέρωσης 

των µεταναστών αλλά και συνεργασίας µε ΜΚΟ στους τοµείς της υγείας και της 

εκπαίδευσης. 

Η συνεισφορά της παρούσης εργασίας στη γνώση είναι κυρίως µέσω της 

επιβεβαίωσης ότι το ερευνητικό εργαλείο LOMIGRAS δείχνει να είναι αξιόλογος 

τρόπος µέτρησης της αποτελεσµατικότητας του τρόπου δράσης της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην ένταξη των µεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Αναµένεται 

όµως και η επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων από µελλοντικές έρευνες οι οποίες θα 

λαµβάνουν υπόψη το γεγονός ότι κάθε δήµος έχει διαφορετικές δοµές και 

υπευθύνους για κάθε διάσταση που µετρά το εργαλείο. Πέρα από την µέτρηση της 

αξιοπιστίας του εργαλείου όµως, αν ληφθούν υπόψη τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα 
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προκύπτουν ενδιαφέροντες πληροφορίες και συµπεράσµατα που µπορούν να 

βοηθήσουν τόσο τους δήµους να οργανώσουν καλύτερα τις δοµές τους, αλλά 

χρησιµεύουν και στην πληροφόρηση της κεντρικής διακυβέρνησης για τα µέχρι τώρα 

αποτελέσµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτόν τον τοµέα που θα βοηθήσουν 

στον περαιτέρω σχεδιασµό της µεταναστευτικής πολιτικής. 

Η µετανάστευση άλλωστε είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο το οποίο έχει πολλές 

διαστάσεις και είναι σύνθετο ως εκ τούτου η διαχείρισή του δεν είναι εύκολη. Όσον 

αφορά την επιτυχηµένη ένταξη των µεταναστών, εν τούτοις, η διεθνής εµπειρία 

δείχνει ότι δεν υπάρχει κάποιο επιτυχηµένο πρότυπο το οποίο µπορεί να ακολουθήσει 

µία χώρα. Ωστόσο, η Ελλάδα µπορεί να δηµιουργήσει τη δική της πολιτική και 

πρακτικές πάντα όµως σε συντονισµό µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Από τις µέχρι τώρα δράσεις της µπορεί κάποιος να συµπεράνει ότι ως εθνικό 

µοντέλο για την ένταξη και την ενσωµάτωση των µεταναστών χρησιµοποιεί αυτό που 

εφαρµόζεται στην Ολλανδία και στη Σουηδία που είναι αυτό του σεβασµού της 

πολυπολιτισµικότητας, σε αντίθεση µε το γαλλικό και αµερικανικό µοντέλο που είχε 

εφαρµοσθεί στο παρελθόν, αυτό της αφοµοίωσης. Αυτό που φαίνεται όµως είναι ότι 

όλες οι πολιτικές, τόσο της κεντρικής διακυβέρνησης όσο και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης ασθµαίνουν σε µεγάλο βαθµό. Σηµαντικά προβλήµατα στην άσκηση 

µεταναστευτικής πολιτικής από τους δήµους, και πιο συγκεκριµένα όσο αφορά την 

οµαλή ένταξη των µεταναστών στις τοπικές κοινωνίες, αποτελούν η 

υποχρηµατοδότηση, η έλλειψη αρµοδιοτήτων ή οι επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες µε 

την κεντρική διακυβέρνηση, η ελλιπής οργάνωση, η ατολµία στον προγραµµατισµό 

δράσεων για µετανάστες και η υπολειτουργία των Συµβουλίων Ένταξης Μεταναστών 

(ΣΕΜ). Ο βαθµός στον οποίο συνεισφέρουν οι δήµοι ή η κεντρική διακυβέρνηση στη 

γενεσιουργό αιτία των παρακάτω προβληµάτων, δεν είναι σαφής λόγω ανύπαρκτης 

αξιολόγησης των επιδόσεων της µεταναστευτικής πολιτικής γενικότερα. Η πολιτική 

της Ελλάδας παλαιότερα ήταν αποσπασµατική ενώ σήµερα διακρίνεται από πανικό 

και προχειρότητα. 

Κάτι που θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι ότι τόσο το εργαλείο LOMIGRAS 

που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, όσο και το εργαλείο MIPEX που 

χρησιµοποιείται σε πολλές χώρες για την µέτρηση της ένταξης των µεταναστών στις 

τοπικές κοινωνίες, έχουν σχεδιαστεί για µετανάστες µε εντελώς άλλου τύπου 
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χαρακτηριστικά σε σχέση µε τους οικονοµικούς µετανάστες και πρόσφυγες που 

κατακλύζουν την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, και οι οποίοι έχουν εντελώς 

διαφορετικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά και αξίες µε αυτές που εκπροσωπεύει η 

ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό κάνει το πρόβληµα ακόµα πιο περίπλοκο για τις 

χώρες υποδοχής και πολλαπλασιάζει τις δυσκολίες για την οµαλή ένταξη των 

µεταναστών στις τοπικές κοινωνίες, σε τέτοιο βαθµό που καµία χώρα από µόνη της 

δε φαίνεται ικανή να ανταπεξέλθει. Μόνη λύση φαντάζει µία κοινή ευρωπαϊκή 

πολιτική, δίκαιη και δεσµευτική για όλα τα κράτη µέλη. 
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Παράρτηµα 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά έρευνα η οποία πραγµατοποιείται στα πλαίσια 

της εκπόνησης της διπλωµατικής διατριβής, στο ∆ιαπανεπιστηµιακό ∆ιατµηµατικό 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο: 

« ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ » 

από τον µεταπτυχιακό φοιτητή Καββαδία Ανδρέα του Ιωάννη και απευθύνονται 

στον υπεύθυνο/η µεταναστευτικής πολιτικής του δήµου σας. 

Αποτελείται από απλές ερωτήσεις µε απαντήσεις πολλαπλής επιλογής του οποίου 

η συµπλήρωση απαιτεί περίπου 15 µε 20 λεπτά. 

Στόχος του ερωτηµατολογίου είναι η καταγραφή των µέχρι τώρα προσπαθειών 

του δήµου στην οµαλή ένταξη των µεταναστών στην κοινωνία και απευθύνεται στον 

εκάστοτε υπεύθυνο για την µεταναστευτική πολιτική. 

Εξασφαλίζεται η ανωνυµία των ερωτηθέντων ενώ δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί 

ο δήµος από τον οποίο προέρχονται οι απαντήσεις. 

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για το χρόνο σας, 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Β. ΝΟΜΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 

Β1. ∆ιαµόρφωση πολιτικής του ∆ήµου για την ένταξη των µεταναστών 

2. Έχει ο ∆ήµος εκπονήσει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την ένταξη; 

� Ναι 

(1) 

� ∆εν έχει, αλλά έχει 

επεξεργασµένες θέσεις 

για την ένταξη σε 

τουλάχιστον 1 τοµέα 

Τοµέας: ______________ 

(2) 

� Όχι 

(3) 

Β2. Πολιτική ένταξη και συµµετοχή 

3. Πόσο ενεργός είναι ο ∆ήµος συνολικά αναφορικά µε την ένταξη των 

µεταναστών και την πολιτική συµµετοχή; 

� Αναλαµβάνει 

συστηµατικά 

πρωτοβουλίες για να 

επιτευχθεί η συµµετοχή 

των µεταναστών σε 

τοπικές διαβουλεύσεις, 

αποφάσεις, και δράσεις 

(1) 

� Οι πρωτοβουλίες 

του ∆ήµου σε αυτό το 

θέµα είναι 

αποσπασµατικές και 

µεµονωµένες (1 δράση τα 

τελευταία 2 χρόνια) 

(2) 

� Καθόλου ενεργός 

(3) 

4. Παραχωρεί ο ∆ήµος χώρο για τις µεταναστευτικές κοινότητες για να 

στεγάζονται και να οργανώνονται; 

� Ναι 

(1) 

� Σπάνια όταν το 

ζητήσει µία κοινότητα 

(2) 

� Όχι 

(3) 
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5. Υποστηρίζει ο ∆ήµος µε οικονοµική ενίσχυση (χρηµατική ή σε είδος) τις 

µεταναστευτικές οργανώσεις; 

� Υποστήριξη 

χρηµατική ή και σε είδος 

σταθερή ή ανά 

διαστήµατα 

(1) 

� Υποστήριξη από 

την πλευρά του ∆ήµου 

σπάνια ad hoc (1 φορά τα 

τελευταία 2 χρόνια) 

(2) 

� ∆εν παρέχει καµία 

υποστήριξη 

(3) 

 

Β3. Νοµικό καθεστώς µεταναστών 

6. Παρέχει η ∆ηµοτική Αρχή α) ενηµέρωση, και β) παροχή νοµικών συµβουλών, 

σχετικά µε τις διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας; 

� Και το α) και το β) 

(1) 

� Μόνο το α) ή µόνο 

το β) 

(2) 

� Ούτε το α) ούτε το 

β) 

(3) 

 

7. Παρέχει ο ∆ήµος α) ενηµέρωση, β) παροχή νοµικών συµβουλών, σχετικά µε τις 

διαδικασίες απόκτησης ή ανανέωσης της άδειας εργασίας και παραµονής; 

� Και το α) και το β) 

(1) 

� Μόνο το α) ή µόνο 

το β) 

(2) 

� Ούτε το α) ούτε το 

β) 

(3) 

 

8. Παρέχει ο ∆ήµος α) ενηµέρωση, β) παροχή νοµικών συµβουλών, σχετικά µε τις 

διαδικασίες απόκτησης ή ανανέωσης της άδειας του “επί µακρόν διαµένοντος”; 

� Και το α) και το β) 

(1) 

� Μόνο το α) ή µόνο 

το β) 

(2) 

� Ούτε το α) ούτε το 

β) 

(3) 
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Β4. Όργανα διαβούλευσης 

9. Έχει συσταθεί όργανο διαβούλευσης (Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών) στο 

∆ήµο; 

� Ναι, από την αρχή 

της ισχύς του 

"Καλλικράτη" 

(1) 

� Ναι, αλλά 

δηµιουργήθηκε αρκετά 

αργότερα (> 3 χρόνια 

αργότερα) 

(2) 

� Όχι δεν έχει 

συσταθεί, ή έχει συσταθεί 

µόνο στα χαρτιά χωρίς να 

υπάρχει στην πράξη 

(3) 

 

10. Συµµετέχουν εκπρόσωποι των µεταναστών στο ΣΕΜ; 

� Ναι, από όλες τις 

κύριες µεταναστευτικές 

κοινότητες της πόλης 

(1) 

� Ναι, αλλά από 

λίγες (λιγότερες από τις 

µισές που έχουν παρουσία 

στο δήµο) 

µεταναστευτικές 

κοινότητες 

(2) 

� Όχι δεν   

συµµετέχουν 

(3) 

11. Πόσο αντιπροσωπευτικό όργανο είναι το ΣΕΜ; Στο ΣΕΜ απαιτείται εκ του 

νόµου εκπροσώπηση α) όλων των µεταναστευτικών οµάδων, β) µόνο κάποιων εξ' 

αυτών χωρίς συγκεκριµένα κριτήρια, γ) και ανδρών και γυναικών 

� Το α) και το γ) µαζί 

(1) 

� Μόνο το α) 

(2) 

� Μόνο το β) 

(3) 

12. Συνεργάζεται το ΣΕΜ µε τις διοικητικές υπηρεσίες του ∆ήµου για να προάγει 

θέµατα ένταξης; 

� Υπάρχει τακτική 

συνεργασία µε κάποιες 

υπηρεσίες 

(1) 

� Η συνεργασία είναι 

σπάνια και ad hoc 

(2) 

� Όχι δεν υπάρχει 

καµία συνεργασία 

(3) 
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13. Οικονοµικοί και διοικητικοί πόροι για τη λειτουργία του ΣΕΜ, α) είναι 

επαρκείς, β) διασφαλίζονται από τη ∆ηµοτική Αρχή 

� Και το α) και το β) 

(1) 

� ή το α) ή το β) 

(2) 

� Ούτε το α) ούτε το 

β) 

(3) 

14. Ενδεικτικά κονδύλια που έχουν απορροφηθεί κατά το τρέχον έτος. 

� Πάνω από 5000 

ευρώ 

(1) 

� Κάτω από 5000 

ευρώ 

(2) 

� Μηδέν 

(3) 

 

 

Β5. Ισότητα και µη διακρίσεις 

15. α) Υποστηρίζει στο δηµόσιο λόγο της η ∆ηµοτική Αρχή την αρχή της 

ισότητας και των µη διακρίσεων και β) προσπαθεί να επιβάλλει συστηµατικά και 

έµπρακτα την εφαρµογή και την τήρησή τους; 

� Ναι, και το (α) και 

το (β) 

(1) 

� Ναι, µόνο το (α) ή 

το µόνο το (β) 

(2) 

� Ούτε το (α) ούτε το 

(β) 

(3) 

16. Έχει ο ∆ήµος συστήσει γραφείο διαµεσολαβητή ή συµπαραστάτη του δηµότη 

που να δέχεται αναφορές για θέµατα διακρίσεων, συµπεριλαµβανοµένου και από 

ΠΤΧ; 

� Ναι 

(1) 

� Όχι, αλλά κάποιες 

υπηρεσίες (έστω µία) του 

δήµου άτυπα δέχονται 

αναφορές για διακρίσεις 

κατά ΠΤΧ 

(2) 

� Όχι 

(3) 
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Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 

Γ1. Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

17. Υπάρχει συστηµατική ενηµέρωση του δήµου προς τους αλλοδαπούς που 

διαµένουν στο δήµο, αναφορικά µε τις υπηρεσίες που παρέχει, αλλά και µε τα 

δικαιολογητικά και τις διαδικασίες που απαιτούνται; 

� Η ενηµέρωση είναι 

τακτική και συστηµατική 

(1) 

� Η ενηµέρωση είναι 

αποσπασµατική και 

γίνεται σπάνια 

(2) 

� ∆εν υπάρχει καµία 

ενηµέρωση 

(3) 

Γ2. Απασχόληση 

18. Υλοποιεί ο δήµος προγράµµατα α) απόκτησης δεξιοτήτων (training), β) 

προσωρινής απασχόλησης, γ) επιχειρηµατικότητας; 

� Ναι, υλοποιεί 

τουλάχιστον 2 από τα α), 

β) και γ) 

(1) 

� Ναι, υλοποιεί 

τουλάχιστον ένα από τα 

α), β) και γ) 

(2) 

� Όχι, δεν υλοποιεί 

κανένα από τα α), β) και 

γ) 

(3) 

19. Ποιες κατηγορίες µεταναστών έχουν πρόσβαση σε αυτά; α) κάτοχοι νόµιµης 

άδειας παραµονής, β) αιτούντες άσυλο, γ) άλλες κατηγορίες, δ) παράτυποι 

µετανάστες 

� Τουλάχιστον 3 από 

τα (α), (β), (γ) και (δ) 

(1) 

� Τουλάχιστον 2 από 

τα (α), (β), (γ) και (δ) 

(2) 

� Μόνοι οι  α)  

(3) 

20. Πόσοι µετανάστες συµµετείχαν σε προγράµµατα στήριξης της απασχόλησης 

κατά το τρέχον έτος; 

� Πάνω από πενήντα 

(50) 

(1) 

� Κάτω  από πενήντα 

(50) 

(2) 

� Κάτω από πέντε (5) 

(3) 
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Γ3. Φύλαξη παιδιών 

21. Ποιες κατηγορίες µεταναστών έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες φύλαξης 

παιδιών σε δηµοτικούς σταθµούς; α) κάτοχοι νόµιµης άδειας παραµονής, β) αιτούντες 

άσυλο, γ) άλλες κατηγορίες, δ) παράτυποι µετανάστες 

� Τουλάχιστον 3 από 

τα (α), (β), (γ) και (δ) 

(1) 

� Τουλάχιστον 2 από 

τα (α), (β), (γ) και (δ) 

(2) 

� Μόνο οι (α) 

(3) 

 

 

 

 

Γ4. Υπηρεσίες Υγείας 

22. Ποιοι από τις παρακάτω κατηγορίες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 

που παρέχει η ∆ηµοτική Αρχή; α) οι νόµιµοι µετανάστες, β) οι αιτούντες άσυλο, γ) 

ευάλωτα άτοµα (παιδιά, έγκυες, ασυνόδευτα, ΘΕΑ) , ακόµη και αν είναι παράτυποι 

µετανάστες, δ) όσοι χρειάζονται άµεση ιατρική µέριµνα ανεξάρτητα από το νοµικό 

τους status καθεστώς 

� Τουλάχιστον 3 από 

τους (α), (β), (γ) και οι (δ) 

(1) 

� Τουλάχιστον 2 από 

τους (α), (β), (γ) και οι (δ) 

(2) 

� Σε καµία γλώσσα 

(3) 

   

23. Μεριµνεί η ∆Α ώστε να υπάρχουν πολιτισµικοί διαµεσολαβητές κατά την 

παροχή των υπηρεσιών υγείας; 

� Ναι, υπάρχουν 

συστηµατικά ή έστω 

συχνά διαµεσολαβητές 

(1) 

� Ναι, υπάρχουν 

συστηµατικά ή έστω 

συχνά διαµεσολαβητές 

(2) 

� Όχι δεν υπάρχουν 

πολιτισµικοί 

διαµεσολαβητές 

(3) 
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24. Πρόσβαση των νόµιµων µεταναστών στις υπηρεσίες υγείας του ∆ήµου 

� ∆ίχως καµία 

προϋπόθεση και δωρεάν 

(1) 

� Η δωρεάν 

πρόσβαση υπάρχει µε 

κάποιες προϋποθέσεις 

(2) 

� Η πρόσβαση δεν 

είναι δωρεάν, αλλά πρέπει 

να πληρώσουν οι ίδιοι 

(3) 

25. Κάλυψη των νόµιµων µεταναστών σε σχέση µε τους έλληνες πολίτες 

� Απολύτως ίση 

(1) 

� Ίση αλλά µε 

κάποιες προϋποθέσεις 

(2) 

� ∆εν είναι ίση η 

κάλυψη των νόµιµων 

αλλοδαπών σε σχέση µε 

τους έλληνες πολίτες 

(3) 

 

 

 

 

26. Πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στις υπηρεσίες υγείας του ∆ήµου 

� ∆ίχως καµία 

προϋπόθεση και δωρεάν 

(1) 

� Η δωρεάν 

πρόσβαση υπάρχει µε 

κάποιες προϋποθέσεις 

(2) 

� Η πρόσβαση δεν 

είναι δωρεάν, αλλά πρέπει 

να πληρώσουν οι ίδιοι 

(3) 

 

27. Κάλυψη των αιτούντων άσυλο σε σχέση µε τους έλληνες πολίτες 

� Απολύτως ίση 

 

(1) 

� Ίση αλλά µε 

κάποιες προϋποθέσεις 

(2) 

� ∆εν είναι ίση η 

κάλυψη των νόµιµων 

αλλοδαπών σε σχέση µε 

τους έλληνες πολίτες 

(3) 
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28. Πρόσβαση των ευάλωτων οµάδων στις υπηρεσίες υγείας του ∆ήµου 

� ∆ίχως καµία 

προϋπόθεση και δωρεάν 

(1) 

� Η δωρεάν 

πρόσβαση υπάρχει µε 

κάποιες προϋποθέσεις 

(2) 

� Η πρόσβαση δεν 

είναι δωρεάν, αλλά πρέπει 

να πληρώσουν οι ίδιοι 

(3) 

 

 

 

29. Πρόσβαση των παράτυπων µεταναστών στις υπηρεσίες υγείας του ∆ήµου 

� ∆ίχως καµία 

προϋπόθεση και δωρεάν 

(1) 

� Η δωρεάν 

πρόσβαση υπάρχει µε 

κάποιες προϋποθέσεις 

(2) 

� Η πρόσβαση δεν 

είναι δωρεάν, αλλά πρέπει 

να πληρώσουν οι ίδιοι 

(3) 

30. Προάγει η ∆Α κάποια στάνταρτ που θα πρέπει να ακολουθεί η διοίκηση για να 

λάβει υπόψη τις πολιτισµικές διαφορές των µεταναστών στην παροχή υπηρεσιών 

υγείας; 

� Ναι, η ∆Α έχει 

υιοθετήσει τέτοια 

στάνταρτ και 

επιµορφώνει τους 

υπαλλήλους της να τα 

ακολουθούν 

(1) 

� Ναι, η ∆ηµοτική 

Αρχή ενθαρρύνει τους 

υπαλλήλους να 

ευαισθητοποιηθούν 

απέναντι στις 

πολιτισµικές διαφορές 

των µεταναστών, δεν έχει 

ωστόσο υιοθετήσει 

κάποιο πρωτόκολλο 

σχετικά µε το θέµα αυτό. 

(2) 

� Όχι, δεν υπάρχουν 

ούτε η ∆Α έχει υιοθετήσει 

κάποιες προδιαγραφές 

στο πως οι υπάλληλοι 

στις υπηρεσίες υγείας να 

λαµβάνουν υπόψη τους 

τις πολιτισµικές 

ιδιαιτερότητες των 

µεταναστών 

(3) 
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31. Συµµετέχουν πάροχοι υπηρεσιών ή/και οργανώσεις µεταναστών στη 

διαµόρφωση των δηµοτικών αποφάσεων για τις υπηρεσίες υγείας; 

� Ναι, τακτικά και 

συστηµατικά 

(1) 

� Ναι, αλλά σπάνια 

και ad hoc 

(2) 

� Όχι 

(3) 

 

Γ5. Εκπαίδευση και παιδί 

 

32. Πως στηρίζει η ∆ηµοτική Αρχή τη σχολική εκπαίδευση για οικογένειες 

χαµηλού εισοδήµατος και/ή µετανάστες; α) µέσα από προγράµµατα φροντιστηριακά, 

β) προγράµµατα και δράσεις ενηµέρωσης των γονέων, γ) µέσα από προγράµµατα 

επιµόρφωσης ενηλίκων, δ) άλλο 

� Με τουλάχιστον 2 

από αυτά 

(1) 

� Με ένα από αυτά 

(2) 

� Με κανέναν τρόπο 

(3) 

 

33. Επιχειρεί η ∆Α να διασφαλίσει τη συµµετοχή παιδιών µεταναστών στις 

δράσεις που οργανώνει για το παιδί (π.χ. κατασκηνώσεις ή summer camps, θερινά 

σχολεία, κλπ.); 

� Ναι συστηµατικά 

(1) 

� Μόνο άτυπα, όταν 

είναι εφικτό 

(2) 

� Όχι 

(3) 

 

34. Υλοποιεί ο ∆ήµος προγράµµατα στήριξης και βοήθειας µεταναστών µαθητών 

στο σχολείο; 

� Ναι τακτικά και 

συστηµατικά 

(1) 

� Ναι, αλλά σπάνια 

και ad hoc 

(2) 

� Όχι 

(3) 
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35. Υλοποιεί ο ∆ήµος προγράµµατα αθλητισµού όπου µπορούν να συµµετέχουν 

και παιδιά µεταναστών; 

� Ναι τακτικά και 

συστηµατικά 

(1) 

� Ναι, αλλά σπάνια 

και ad hoc 

(2) 

� Όχι 

(3) 

 

 

36. Υλοποιεί ο ∆ήµος προγράµµατα εξωσχολικά όπου µπορούν να συµµετέχουν 

και παιδιά µεταναστών; 

� Ναι τακτικά και 

συστηµατικά 

(1) 

� Ναι, αλλά σπάνια 

και ad hoc 

(2) 

� Όχι 

(3) 

 

 

 

37. Πως διασφαλίζεται η ίση πρόσβαση και µη διάκριση των αλλοδαπών µαθητών 

σε προγράµµατα σχολικής στήριξης;  α) µέσα από την ενηµέρωση στις γειτονιές, β) 

µέσα από µία σαφή πολιτική ισότητας, γ) µέσα από θετικές δράσεις για την πλήρωση 

κάποιων θέσεων από παιδιά µεταναστών 

� Με τουλάχιστον 2 

από αυτά 

(1) 

� Με ένα από αυτά 

(2) 

� Με κανένα τρόπο 

(3) 

 

38. Παρέχει ο ∆ήµος ενηµέρωση σχετικά µε το εκπαιδευτικό σύστηµα και τις 

προϋποθέσεις πρόσβασης στην κάθε βαθµίδα; 

� Ναι τακτικά και 

συστηµατικά 

(1) 

� Ναι, αλλά σπάνια 

και ad hoc 

(2) 

� Όχι 

(3) 
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39. Επιχειρεί µε δράσεις και µέτρα ο ∆ήµος να ενισχύσει τη συµµετοχή των 

µεταναστών γονέων στο σχολικό περιβάλλον; 

� Ναι τακτικά και 

συστηµατικά 

(1) 

� Ναι, αλλά σπάνια 

και ad hoc 

(2) 

� Όχι 

(3) 

 

 

Γ6. ∆ιδασκαλία ελληνικής γλώσσας 

 

40. Οργανώνει ο δήµος µαθήµατα εκµάθησης ελληνικών σε µετανάστες; 

� Ναι τακτικά και 

συστηµατικά 

(1) 

� Ναι, αλλά σπάνια 

και ad hoc (1 πρόγραµµα 

εκµάθησης ελληνικών τα 

τελευταία 3 χρόνια) 

(2) 

� Όχι 

(3) 

 

41. Αναθέτει ∆Α σε ΜΚΟ να διδάξουν σε αλλοδαπούς µαθήµατα ελληνικών; Ή 

συνεργάζεται/ παρέχει στήριξη σε ΜΚΟ που να διδάσκουν ελληνικά; 

� Ναι τακτικά και 

συστηµατικά 

(1) 

� Ναι, αλλά σπάνια 

και ad hoc (1 πρόγραµµα 

εκµάθησης ελληνικών τα 

τελευταία 3 χρόνια) 

(2) 

� Όχι 

(3) 

42. Πόσοι µετανάστες συµµετείχαν σε προγράµµατα εκµάθησης ελληνικών; 

� Πάνω από εκατό 

(100) 

(1) 

� Κάτω από εκατό 

(100) 

(2) 

� Κανένας 

(3) 

 

 


