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Πεξίιεςε (Abstract) 

 

Σν κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν απαζρνιεί ηελ 

πιεηνςεθία ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά. 

Μεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα, θπξίσο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, εηζξένπλ αλεμέιεγθηα ζηα 

εδάθε ηεο γεξαηάο επείξνπ θαη νη επξσπατθέο ρψξεο νθείινπλ λα πξνζαξκνζηνχλ 

άκεζα ζηηο λέεο ζπλζήθεο. ηελ κειέηε πνπ αθνινπζεί ζθνπφο καο είλαη λα 

αλαδείμνπκε ηηο πξνζπάζεηεο ηφζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα θχκαηα κεηαλαζηψλ. Ζ 

επηινγή κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο απφ θάζε ρψξα θαη θαηά πφζν απηή είλαη 

απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρεκέλε γηα ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο είλαη έλα αθφκε ζέκα πνπ 

πξνζπαζνχκε λα πξνζεγγίζνπκε. πσο είλαη επλφεην, ε επηδίσμε ησλ θξαηψλ λα 

απνξξνθήζνπλ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν κέξνο κεηαλαζηψλ κε ηελ κηθξφηεξε δπλαηή 

επηξξνή ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο ηνπο εγείξεη θαη πξνβιήκαηα, γηα ηα νπνία ζα 

παξαζέζνπκε ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο. Αλάινγα κε ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πνπ 

επηιέγεη θάζε θξάηνο, δειαδή αλάινγα κε ην πφζν επέιηθηε, αμηνθξαηηθή ή δχζθακπηε, 

επηιεθηηθή είλαη απηή, ηφζν πεξηζζφηεξνη ή ιηγφηεξνη αιινδαπνί ηελ επηιέγνπλ σο 

ρψξα πξννξηζκνχ. Με ηελ πνιπθξηηεξηαθή κέζνδν αλάιπζεο PROMETHEE, κε ρξήζε 

ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ θξηηεξίσλ-ιφγσλ κεηαλάζηεπζεο, ζα θαηαιήμνπκε ζηνλ 

βέιηηζην θαη πξνηηκφηεξν γηα ηνπο κεηαλάζηεο κεηαλαζηεπηηθφ πξννξηζκφ κεηαμχ δέθα 

επηιεγκέλσλ ρσξψλ θαη ζα πξνζπαζήζνπκε κέζα απφ δηαγξάκκαηα πνπ ζα καο δψζεη ε 

ελ ιφγσ κέζνδνο, λα αλαιχζνπκε ηνπο ιφγνπο πνπ σζνχλ άιινηε πεξηζζφηεξνπο θαη 

άιινηε ιηγφηεξνπο, ζηελ επηινγή θάζε ρψξαο.        

 

Λέμεηο-θιεηδηά: κεηαλάζηεπζε, κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, Δπξσπατθή Έλσζε, 

πνιπθξηηηξηαθή κέζνδνο αλάιπζεο απφθαζεο, PROMETHEE. 
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Δηζαγσγή 

 

Σν αληηθείκελν απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ πξφζθαησλ ηάζεσλ ζρεηηθά 

κε ηε κεηαλάζηεπζε πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαζψο θαη ε 

θαηαγξαθή θαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ 

ζρεδηάδνληαη θαη θαηά πφζν εθαξκφδνληαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηελ Δπξψπε. Ζ 

κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηηο ηάζεηο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζηα πιαίζηα ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ αιιά θαη ζηηο πξνζπάζεηεο ζχγθιηζεο πνπ γίλνληαη κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε δηακφξθσζε κηαο θνηλήο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ζηα εκπφδηα πνπ ζπλαληψληαη ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηζηνξηθν-πνιηηηθψλ εζληθψλ παξαδφζεσλ ηεο θάζε θνηλσλίαο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πινπνίεζε πνιηηηθψλ ελζσκάησζεο παίδεη ηφζν ε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο κίαο 

ρψξαο φζν θαη ε θαηάζηαζε ηεο θνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε 

ησλ πνιηηψλ κίαο θνηλσλίαο ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο πξνθαλψο δελ δηεπθνιχλνπλ 

ηελ απνδνρή «μέλσλ» θαζψο ζεσξνχλ φηη ζα επηδεηλψζνπλ ηελ ππάξρνπζα άζρεκε 

θαηάζηαζε παξά φηη ζα ηελ βειηηψζνπλ.  

 

ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο κειέηεο καο, αθνχ αλαθεξζνχκε ζε θάπνηεο έλλνηεο θαη 

νξηζκνχο, ζα επηθεληξσζνχκε ζε ζεσξίεο πεξί κεηαλάζηεπζεο, ηφζν ζην ηη πξεζβεχεη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ κεηαλάζηεπζε θαη πνηα είλαη ηα αξκφδηα φξγαλα φζν θαη νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ ηα θξάηε κέιε αλ επηζπκνχλ λα 

απνθνκίζνπλ θέξδε απφ ηελ εηζξνή αιινδαπψλ ζηελ ρψξα ηνπο. Αλακθίβνια, ε 

εθαξκνγή απέρεη πνιχ απφ ηελ πξάμε θαη κάιηζηα ππφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο πίεζεο, 

φηαλ νη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο απμάλνληαη απξφζκελα κέξα κε ηε κέξα. ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο δελ είλαη δχζθνιν λα ραζεί ν έιεγρνο. 

 

ηελ δεχηεξε ελφηεηα επηθεληξσλφκαζηε ζηελ θαηαλνκή δέθα θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηνλ πεξηζζφηεξν επηζπκεηφ πξνο ηνλ ιηγφηεξν επηζπκεηφ 

κεηαλαζηεπηηθφ πξννξηζκφ γηα ηελ πεληαεηία 2011-2015 κε ηελ βνήζεηα ηεο κεζφδνπ 

πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο PROMETHEE-GΑΗΑ. Με ηελ ιήςε γξαθεκάησλ 

βγάδνπκε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα γηα ηα νπνία επηιέγεηαη θάζε ρψξα σο 

κεηαλαζηεπηηθφο πξννξηζκφο. 

 

ηελ ζπλέρεηα πξνζεγγίδνπκε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο θάζε κίαο απφ ηηο ρψξεο 

ηνπ δείγκαηφο καο θαη παξαηεξνχκε θαηά πφζν απηέο ζπλάδνπλ κε ηνπο νξηζκνχο ηεο 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε ηη βαζκφ νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ ζεσξνχληαη 

επηηπρεκέλεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη επηηπρεκέλεο πξνζπαζνχκε λα εληνπίζνπκε 

ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε αδπλακία εθαξκνγήο κίαο νινθιεξσκέλεο 

κεηαλαζηεπηηθήο ζηξαηεγηθήο. 

 

ηφρνο καο κε ηελ παξνχζα κειέηε είλαη λα αληηθαηνπηξίζνπκε, σο έλα βαζκφ, ηη 

βήκαηα έρνπλ γίλεη ζε επίπεδν πνιηηηθψλ ελζσκάησζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πφζν 

μεθάζαξα νξίδνληαη αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα επηκέξνπο θξάηε κέιε θαη ζε 

ηη βαζκφ πινπνηνχληαη. Δπηπξφζζεηα, ζέινπκε λα αλαδείμνπκε ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδεη θάζε θνηλσλία κε ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηη πξνζπάζεηεο 

γίλνληαη γηα ηελ αθνκνίσζε ησλ κε ππεθφσλ ζηνπο θφιπνπο ησλ θνηλσληψλ ηνπο. 
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Κεθάιαην 1  

 

Ζ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ Ω ΜΗΑ ΠΟΛΤΓΗΑΣΑΣΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

1.1 Σν θαηλόκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο-έλλνηεο θαη νξηζκνί 

 

Ζ Μεηανάζηεσζη (immigration), ηφζν θαηά ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο φζν θαη θαηά ην 

Γηεζλέο Γίθαην, είλαη ε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ ζε κία ρψξα ηεο νπνίαο δελ έρνπλ ηελ 

ηζαγέλεηα, πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζνχλ εθεί, ηδηαίηεξα σο κφληκνη θάηνηθνη ή 

κειινληηθνί πνιίηεο ηεο ρψξαο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ κφληκε ή πξνζσξηλή 

κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ελφο αηφκνπ, κίαο νκάδαο ή ελφο θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ.  πλερήο ξνή πξνζψπσλ απφ θαη πξνο κία πεξηνρή, ε κεηαλάζηεπζε είλαη κία 

απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο δεκνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο (Μπάγθαβνο θαη 

Παπαδνπνχινπ,2003). 

 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη δηάθνξνη ηχπνη κεηαλάζηεπζεο, φπσο 

εζωηεξηθή, (internal), εμωηεξηθή, (external), εθνύζηα, (voluntary), ή αθνύζηα, 

(involuntary), πξωηνγελήο, (primary) θαη δεπηεξνγελήο (secondary), νη ιεγφκελεο 

πιήξεο, (complete) θαη αηειήο, (incomplete), (ζηελ νπνία ππάγνληαη νη πξφζθπγεο), 

επίζεο ε ζπληεξεηηθή, (conservative) ή αλαλεωηηθή, (innovating), ή αλάινγα ηνπ ρξφλνπ 

βξαρππξόζεζκε (short term), ή καθξνπξόζεζκε (long term), πξνζωξηλή ή κόληκε 

(permanent), θαη ηέινο ε επεηξωηηθή (φηαλ γίλεηαη πξνο ηηο ρψξεο ηεο ίδηαο επείξνπ) θαη 

ε ππεξπόληηα (φηαλ γίλεηαη απφ ηε κηα ήπεηξν ζηελ άιιε, ζπλήζσο Ακεξηθή ή 

Απζηξαιία). 

 

Ο θχξηνο ηχπνο πνπ ζα καο απαζρνιήζεη είλαη ε «ζύγτρονη μεηανάζηεσζη», πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ελφο αηφκνπ ή ελφο θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ πνπ παξαηεξείηαη κεηά ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ ζηα 

πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηεο βηνκεραληθήο επνρήο θαη αλαθέξεηαη ζηε κεηαθίλεζε 

πιεζπζκψλ κε θχξην ηφπν πξννξηζκνχ ηελ Δπξψπε. Αληίζεηα, ε «παραδοζιακή 

μεηανάζηεσζη» αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ ππεξπφληηα κεηαλάζηεπζε θαη παξαηεξήζεθε 

θπξίσο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηελ αξρή ηνπ 20νπ αηψλα. Θα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε 

φηη ν βαζηθφο ζθνπφο απηήο ηεο κεηαβνιήο ή κεηαθίλεζεο είλαη θπξίσο ν οικονομικός. 

Έηζη ε ζχγρξνλε κεηαλάζηεπζε δελ γίλεηαη γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο (φπσο π.ρ. νη 

αληαιιαγέο πιεζπζκψλ θαη ηα πξνζθπγηθά ξεχκαηα) αιιά γηα νηθνλνκηθνχο.  Απηφ ην 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
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ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα δηαθξίλεη ηνλ νηθνλνκηθφ κεηαλάζηε (ή απιά κεηαλάζηε) 

απφ ηνλ πξφζθπγα (πνιηηηθνχ πξφζθπγα). Οπφηε, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν 

«μεηανάζηης» ελλννχκε εθείλν ην κέινο κηαο θνηλσλίαο πνπ εγθαηαιείπεη εθνχζηα ηε 

ρψξα ηνπ γηα λα εγθαηαζηαζεί πξνζσξηλά ή κφληκα ζε κία άιιε ρψξα, ζπλήζσο 

πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλε νηθνλνκηθά, κε ζηφρν ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. Αληίζεηα, 

φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν «πρόζθσγα» ελλννχκε εθείλν ην κέινο κηαο θνηλσλίαο 

πνπ ιφγσ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ, δηψμεσλ θαη ζνβαξψλ 

θαηαζηξαηεγήζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, εγθαηαιείπεη αθνχζηα ηε ρψξα ηνπ 

γηα λα αλαδεηήζεη άζπιν ζηνπο θφιπνπο κηαο άιιεο θνηλσλίαο πνπ δελ αληηκεησπίδεη 

θαηά θαλφλα απηά ηα πξνβιήκαηα
1
. Ζ Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ θαζνξίδεη ην εηδηθφ 

θαζεζηψο ηνπ «πολιηικού πρόζθσγα» , ελψ ν ραξαθηεξηζκφο ελφο αηφκνπ σο 

«πρόζθσγα» επηζείεη κία ζεηξά δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ. Απηφ πνπ κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε είλαη φηη εάλ θαη νη νξηζκνί θαη νη πξνζεγγίζεηο είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθνί/εο γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο, ζπρλά νη κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο 

αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο 

θαη θαη’ επέθηαζε, σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο θαη ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ 

θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Αλάινγα κε ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ έιαβε ρψξα ε 

κεηαλάζηεπζε πξηλ ή κεηά ην Β’ Παγθφζκην Πφιεκν δηαθξίλνληαη ζε προπολεμική θαη 

μεηαπολεμική. 

 

Σέινο, ζχκθσλα κε ην εάλ είλαη θαηαγεγξακκέλε ε κεηαλάζηεπζε απφ ηηο επίζεκεο 

αξρέο ή φρη δηαθξίλεηαη ζε νόμιμη θαη παράνομη (ή ιαζξνκεηαλάζηεπζε)
2
. Ωο τώρες 

αποζηολής ή προέλεσζης ζεσξνχκε ηηο ρψξεο πνπ εμάγνπλ εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη 

απνζηέιινπλ κεηαλάζηεο ζε άιιεο ρψξεο. Ωο τώρες σποδοτής κεηαλαζηψλ ζεσξνχληαη 

νη ρψξεο πνπ δέρνληαη ην αληίζηνηρν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Αλ θαη φιεο νη ρψξεο ηεο ΔΔ 

είλαη πιένλ ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζρεηηθά κε ηηο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, ην κεηαλαζηεπηηθφ απφζεκα θαζψο θαη ηελ εζληθφηεηα θαη ηελ 

ηζαγέλεηα ησλ κεηαλαζηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. 

 

Ο κεηαλαζηεπηηθφο παξάγνληαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ 

νηθνγελεηαθψλ ζεζκψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, επεξεάδεη ηε γελλεηηθφηεηα, ηε ζχζηαζε 

                                                 

1
 χκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 1951, άξζξν 1 

2
 http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1852 
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γάκσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κηθηψλ γάκσλ. Οη κεηαλάζηεο, παξφιε ηελ νηθνλνκηθή 

έλδεηα πνπ ζπλήζσο ηνπο ραξαθηεξίδεη, παληξεχνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο γεγελείο 

θαη θάλνπλ πεξηζζφηεξα παηδηά. Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη αλακθηζβήηεηα 

θπξίσο κε πνιηηηζκηθά θίλεηξα. 

 

Σν κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ νηθνλνκία ησλ ρσξψλ 

ππνδνρήο κε επηπηψζεηο  ζηελ απαζρφιεζε, ηηο ακνηβέο, ηελ νηθνλνκηθή δηεχξπλζε 

γεληθά, ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Ζ 

επηρεηξεκαηνινγία γηα ηε ζηήξημε ή απνηξνπή ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηεξίδεηαη ζε 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ γεληθά ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ φπσο είλαη ε πςειή αλεξγία θαη ε 

νηθνλνκηθή ζηελφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ . Αλακθίβνια, ε παξνπζία 

αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ εμειίζζεηαη ζε έλα δνκηθό ζηνηρείν ηεο αγνξάο εξγαζίαο ησλ 

ρσξψλ ηεο ΔΔ. Τςειφ βαζκφ πνιππινθφηεηαο ραξαθηεξίδεη ην δήηεκα ηεο επίπησζεο 

πνπ αζθεί ε παξνπζία ησλ αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ ζηελ απαζρφιεζε ησλ γεγελψλ 

θαη ζίγνπξα πξνυπνζέηεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηνκέα απαζρφιεζεο ζηνλ νπνίν 

αλαθεξφκαζηε ζηελ χπαξμε ή φρη κηαο εληαίαο αγνξάο εξγαζίαο ζηε ρψξα ππνδνρήο 

θαζψο θαη ζηελ ειαζηηθφηεηα ή ηελ αθακςία ησλ ακνηβψλ. 

 

Ζ κεηαλάζηεπζε φκσο θαίλεηαη φηη δελ ζπλδέεηαη επίζεκα κε ην θαηλφκελν ηεο 

εγθιεκαηηθόηεηαο (Καξχδεο 1996). Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δηαηππψλνπλ απηφ ην 

ζπκπέξαζκα θαη έξρνληαη ζε πιήξε αληίζεζε, ηφζν κε ην δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν, φζν 

θαη κε ηελ “θνηλή αληίιεςε” γηα ηε κεηαλάζηεπζε. Οη παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ  

εγθιεκαηηθφηεηα δηαθαίλεηαη πσο είλαη θπξίσο ε θηψρεηα θαη ε καθξνρξφληα αλεξγία. 

Ζ εγθιεκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη επίζεο πεξηζζφηεξν κε ην θαηλφκελν ηνπ ξαηζηζκνχ θαη 

ηελ εθδήισζή ηνπ παξά κε ηελ χπαξμε θαη εγθαηάζηαζε ησλ κεηαλαζηψλ απηψλ θαζ’ 

απηψλ. 

 

O κεηαλαζηεπηηθφο παξάγνληαο επεξεάδεη ηνλ αλαπξνζδηνξηζκφ ησλ δεηεκάησλ 

εζληθήο ηαπηόηεηαο θαη ηελ αλαδφκεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, θαηλφκελν κε 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα πιαίζηα θπξίσο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, φπσο ζα γίλεη κλεία 

ζε παξαθάησ ελφηεηα. Σε δεθαεηία ηνπ ’80 ε Γαιιία θαη ηε δεθαεηία ηνπ ’90 ε 

Γεξκαλία πέξαζαλ κία βαζηά θξίζε εζληθήο ηαπηφηεηαο ιφγσ ηεο φμπλζεο φισλ ησλ 

θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο παζνινγίαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαζψο θαη ηεο 

ηαπηφρξνλεο ζπλεηδεηνπνίεζήο ηνπο. Ζ θνηλσληθή ζπλνρή ζε εζληθφ επίπεδν δέρηεθε 

ηζρπξνχο θιπδσληζκνχο θαη κέξνο απηήο ππήξμε θαη ε ακθηζβήηεζε ηεο εζληθήο 
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ηαπηφηεηαο. Ζ ηζηνξία θαη ε παξάδνζε ήηαλ ηα ζηνηρεία απηά πνπ απνηέιεζαλ ην 

ζεκέιην ιίζν θάζε θνηλσλίαο θαηά ηε δηαδηθαζία αλαζπγθξφηεζήο ηεο σο πξνο ηελ 

αθνκνίσζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πφζν πνιπδηάζηαην θαη πνιπεπίπεδν 

θαηλφκελν είλαη ε κεηαλάζηεπζε. Ζ πνιππινθφηεηά ηνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

απνηειεί έλα θαηλφκελν εγγελέο ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο, ηεο θνηλσλίαο, ηεο 

νηθνλνκίαο, ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα κία δπλακηθή δηαδηθαζία, 

ε δπλακηθφηεηα ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη ζπλαξηήζεη ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ. ια πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε 

δηακφξθσζε κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ε νπνία πξέπεη θαη απηή λα κεηαβάιιεηαη 

αλάινγα ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο θάζε ρψξαο. 

 

1.2 Ζ δπλακηθή ηεο κεηαλάζηεπζεο 

 

ήκεξα, ε δηεζλήο κεηαλάζηεπζε απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δελ αθήλεη 

αλεπεξέαζην θαλέλα ζεκείν ηεο πδξνγείνπ. Οη ζχγρξνλνη ηαρχηεξνη θαη θζελφηεξνη 

ηξφπνη κεηαθνξάο θάλνπλ ηελ κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ πην εχθνιε. πγρξφλσο, 

πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο ζην εζσηεξηθφ κίαο ρψξαο, ε θηψρεηα, ε αληζφηεηα θαη ε 

έιιεηςε αμηνπξεπψλ ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη θάπνηνη απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ 

νδεγνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα αθήζνπλ ηα ζπίηηα ηνπο πξνο αλαδήηεζε θαιχηεξσλ θαη 

αζθαιέζηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

 

ηαλ ε κεηαλάζηεπζε ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο θαηάιιειεο πνιηηηθέο, ηφηε απηή κπνξεί 

λα ζπλεηζθέξεη ζε νπζηαζηηθή θαη δηαξθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηφζν ζηνπο γεγελείο 

φζν θαη ζηηο θηινμελνχκελεο θνηλσλίεο. χκθσλα κε έξεπλα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

(Department of Economic and Social Affairs-Population Division) , ην 2014 νη 

κεηαλάζηεο θαίλεηαη φηη έζηεηιαλ ζηελ παηξίδα ηνπο πεξίπνπ 436 δηζ. δνιάξηα κέζσ 

εκβαζκάησλ, πξάγκα πνπ ππνδεηθλχεη αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2013. Σα ελ ιφγσ 

ρξήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ φξσλ δηαβίσζεο ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο θαη ησλ θνηλσληψλ ηνπο, επελδχνληαο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πγεία, ζηελ 

πεξίζαιςε θαη ζε ζηέγε
3
. 

                                                 

3
 Department of Economic and Social Affairs, United Nations, International Migration Report 2015, New 

York 2016 
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Αλαιφγσο, νη ρψξεο ππνδνρήο έρνπλ θαη απηέο λα θεξδίζνπλ απφ ηελ κεηαλαζηεπηηθή 

δηαδηθαζία. ηηο ρψξεο απηέο, νη κεηαλάζηεο ζπρλά θαιχπηνπλ θξίζηκα θελά ζε 

ειιείςεηο εξγαηηθψλ ρεξηψλ, δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο σο 

επηρεηξεκαηίεο θαη ζπλεηζθέξνπλ θαη’ επέθηαζε κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ πνπ ηνπο 

αλαινγνχλ αιιά θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Δπηπξφζζεηα, ηα κεηαλαζηεπηηθά 

ζχλνια, σο ηα πην δπλακηθά κέιε ηεο θνηλσλίαο, κπνξνχλ λα ραξάμνπλ λέα κνλνπάηηα 

ζηελ επηζηήκε, ηελ ηαηξηθή θαη ηελ ηερλνινγία θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο ρψξεο πνπ ηνπο 

θηινμελνχλ κε πξνψζεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο. 

 

Παξά ηελ πνιχπιεπξε ζπλεηζθνξά ησλ κεηαλαζηψλ, ζρεδφλ πάληα παξακέλνπλ ζην 

πεξηζψξην σο ηα πην επάισηα θαη επηξξεπή κέιε ηεο θνηλσλίαο. Δίλαη ζπλήζσο απηά 

πνπ ζα ράζνπλ πξψηα ηε δνπιεηά ηνπο ζε πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ, 

δνπιεχνπλ γηα ιηγφηεξα ρξήκαηα θαη γηα πεξηζζφηεξεο ψξεο ππφ άζρεκεο ζπλζήθεο ζε 

αληίζεζε κε ηνπο ππεθφνπο ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Έηζη, ελψ γηα πνιινχο ε 

κεηαλάζηεπζε είλαη θηλεηήξηα δχλακε, γηα θάπνηνπο είλαη εθαιηήξην παξαβίαζεο ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ηεο θαθνκεηαρείξηζεο θαη ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ην θαηλφκελν ηεο δηαθίλεζεο (trafficking), 

θπξίσο γηα παηδηά θαη γπλαίθεο, θαη φηη κπνξεί απηφ λα επηθέξεη. 

 

πσο θαη λα ’ρεη, ην πξφγξακκα ηνπ 2030 γηα βηψζηκε αλάπηπμε αλαγλσξίδεη ηελ 

ζεηηθή ζπλεηζθνξά ησλ κεηαλαζηψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δπηπιένλ, αλαγλσξίδεη 

φηη ε δηεζλήο κεηαλάζηεπζε είλαη κία πνιπδηάζηαηε πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία απαηηεί 

αλάινγα κία πνιπδηάζηαηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή γηα λα δνχκε φια ηα παξαπάλσ 

ζεηηθά πιενλεθηήκαηα λα γίλνληαη πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ ρσξώλ 

ζεσξείηαη άθξσο απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αζθαιήο κεηαλάζηεπζε, 

κε απφιπην ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ αλζξψπηλε αληηκεηψπηζε ησλ 

κεηαλαζηψλ. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζηελ χπαξμε κίαο δπλακηθήο θαη επέιηθηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε πξφζβαζε ζε αθξηβή θαη έγθπξα δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ηα κεγέζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ πνπ ζα θαζηζηνχλ δπλαηφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηξερνπζψλ αιιά θαη κειινληηθψλ αλαγθψλ. 
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Ζ έξεπλα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε κεηαλάζηεπζε ηνπ 2015 ππνδεηθλχεη ηελ 

Δπξψπε καδί κε ηελ Αζία λα ζπγθεληξψλνπλ ηα δχν ηξίηα ησλ δηεζλψλ κεηαλαζηψλ 

παγθνζκίσο. πγθεθξηκέλα, κέρξη ζην 2015, 76 εθαη. κεηαλάζηεο θαηνηθνχζαλ ζηελ 

Δπξψπε, ζε ζχγθξηζε κε 75 εθαη πνπ θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ Αζία. 

 

 

Γηάγξακκα 1.2.1 Αξηζκφο δηεζλψλ κεηαλαζηψλ αλά ηφπν πξννξηζκνχ,2000-2015 

Πεγή: International Migration Report 2015:Highlights-United Nations 

   

Ζ ίδηα έξεπλα αλαδεηθλχεη ηελ Γεξκαλία, ηελ Γαιιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία 

κεηαμχ ησλ 20 ρσξψλ παγθνζκίσο πνπ δέρηεθαλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ κεηαλαζηψλ 

κεηαμχ 2000 θαη 2015. 

 

1.3  Μεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

1.3.1 Αξκνδηόηεηεο 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζηφρν λα πξνσζήζεη κία κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή 

καθξφπλνε θαη νινθιεξσκέλε πνπ βαζίδεηαη ζηελ αιιειεγγχε θαη απνζθνπεί ζε κία 

ηζνξξνπεκέλε πξνζέγγηζε έλαληη ηεο λφκηκεο θαη ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο. Ζ 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηέπεηαη απφ ηα άξζξα 79 θαη 80 ηεο 
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πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ (ΛΔΔ)
4
, ελψ νη αξκνδηφηεηέο ηεο έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηελ λφκηκε κεηαλάζηεπζε, ηελ έληαμε ησλ ππεθφσλ απφ ηξίηεο ρψξεο, ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηε ζχλαςε ή αλαλέσζε ζπκθσληψλ 

κε ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ γηα επαλεηζδνρή ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο. 

 

Δηδηθφηεξα, ε ΔΔ κπνξεί λα παξέρεη θίλεηξα θαη ππνζηήξημε γηα κέηξα ηα νπνία 

ιακβάλνληαη απφ ηα θξάηε κέιε γηα λα πξνσζεζεί ε έληαμε ησλ ππεθφσλ απφ ηξίηεο 

ρψξεο πνπ δηακέλνπλ λφκηκα, φκσο δελ πθίζηαληαη δηαηάμεηο γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ 

εζληθψλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ
5
. 

 

                                                 

4
 Άξζξν 79(πξψελ άξζξν 63):Ζ Έλσζε αλαπηχζζεη θνηλή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ε νπνία έρεη ζηφρν 

λα εμαζθαιίζεη, ζε φια ηα ζηάδηα, ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ηε δίθαηε 

κεηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε θαζψο θαη ηελ πξφιεςε 

ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηελ εληζρπκέλε θαηαπνιέκεζε ηεο. Γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1,  ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην,  απνθαζίδνληαο 

ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, ιακβάλνπλ κέηξα ζρεηηθά κε ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: α) 

πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο, θαζψο θαη θαλφλεο γηα ηε ρνξήγεζε απφ ηα θξάηε κέιε ζεσξήζεσλ 

θαη αδεηψλ δηακνλήο καθξάο δηαξθείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

επαλέλσζε νηθνγελεηψλ, β) θαζνξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ 

λφκηκα ζε θξάηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία θαη δηακνλή 

ζηα άιια θξάηε κέιε, γ) ιαζξνκεηαλάζηεπζε θαη παξάλνκε δηακνλή, θαζψο θαη απνκάθξπλζε θαη 

επαλαπαηξηζκφο ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ, δ) θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ηδίσο 

γπλαηθψλ θαη παηδηψλ. 3. Ζ Έλσζε κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο κε ηξίηεο ρψξεο γηα ηελ επαλεηζδνρή 

ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δελ πιεξνχλ ή δελ πιεξνχλ πιένλ ηνπο 

φξνπο εηζφδνπ,  παξνπζίαο ή δηακνλήο ζην έδαθνο θξάηνπο κέινπο 4. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην, απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, κπνξνχλ λα ζεζπίδνπλ κέηξα 

ελζάξξπλζεο θαη ζηήξημεο ηεο δξάζεο ησλ θξαηψλ κειψλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη δηακέλνπλ λφκηκα ζην έδαθφο ηνπο, απνθιεηφκελεο νπνηαζδήπνηε 

ελαξκφληζεο ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ. 5. Σν παξφλ άξζξν δελ 

ζίγεη ην δηθαίσκα ησλ θξαηψλ κειψλ λα θαζνξίδνπλ ηνλ φγθν ησλ εηζεξρνκέλσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, 

πξνεξρνκέλσλ απφ ηξίηεο ρψξεο, ζην έδαθφο ηνπο κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε κηζζσηήο ή κε κηζζσηήο 

εξγαζίαο. Άξζξν 80: Οη πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ θεθάιαην θαη ε εθαξκνγή 

ηνπο δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηε ο αιιειεγγχεο θαη ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο επζπλψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ, κεηαμχ άιισλ θαη ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν.  πνηε απαηηείηαη, νη πξάμεηο ηεο Έλσζεο πνπ 

ζεζπίδνληαη βάζεη ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ πεξηέρνπλ θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ 

αξρήο. 

5
 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο, ειιεληθή έθδνζε 30.03.2010 
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Ζ Έλσζε απαηηείηαη λα ιακβάλεη κέηξα πξόιεςεο θαη πεξηζηνιήο ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο, θπξίσο κέζσ κηαο απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο επηζηξνθήο, ε νπνία ζα 

ζέβεηαη πιήξσο ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα. Παξάλνκνο κεηαλάζηεο είλαη εθείλν ην 

άηνκν πνπ εηζέξρεηαη ζηελ ΔΔ ρσξίο ηελ θαηάιιειε άδεηα ή ζεψξεζε δηαβαηεξίνπ ή 

ην νπνίν παξαηείλεη ηελ παξακνλή ηνπ κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο δηακνλήο ή ηεο 

ζεψξεζεο ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ. 

 

Δπηπιένλ, ε Έλσζε έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζύλαςεο ζπκθσληώλ κε ηξίηεο ρψξεο γηα 

ηελ επαλεηζδνρή ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο ή δηέιεπζεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

νη νπνίνη δελ πιεξνχλ ή δελ πιεξνχλ πιένλ ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ, παξνπζίαο ή 

δηακνλήο ζε έλα απφ ηα θξάηε κέιε. 

 

1.3.2  ηόρνη 

 

Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Γεθέκβξην 2009, εηζήγαγε ηε 

δηαδηθαζία ζπλαπφθαζεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ κε εηδηθή πιεηνςεθία ζε ζέκαηα 

λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο, θαζψο επίζεο θαη κηα λέα λνκηθή βάζε κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ησλ κέηξσλ έληαμεο. Πιένλ, ε ζπλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη 

ζηηο πνιηηηθέο ηφζν γηα ηελ παξάλνκε φζν θαη γηα ηε λφκηκε κεηαλάζηεπζε, 

θαζηζηψληαο ην Κνηλνβνχιην ζπλλνκνζέηε ζε ίζε βάζε κε ην πκβνχιην. Αμίδεη 

σζηφζν λα επηζεκαλζεί φηη, ζε πεξίπησζε αηθλίδηαο εηζξνήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, 

ηα πξνζσξηλά κέηξα ιακβάλνληαη κφλν απφ ην πκβνχιην, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε 

ην Κνηλνβνχιην
6
. 

 

Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο δηεπθξίληζε, επίζεο, φηη ε ΔΔ κνηξάδεηαη ηηο αξκνδηφηεηέο 

ηεο ζηνλ ηνκέα απηφ κε ηα θξάηε κέιε, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε φηη αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηαλαζηψλ πνπ επηηξέπεηαη λα εηζέιζνπλ λφκηκα ζε θξάηνο κέινο κε ζθνπφ ηελ 

αλαδήηεζε εξγαζίαο
7
. Σέινο, ην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ έρεη πιένλ πιήξε αξκνδηφηεηα 

ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ αζχινπ. 

 

 

                                                 

6
 άξζξν 78, παξ. 3 ηεο ΛΔΔ 

7
 άξζξν 79 παξάγξαθνο 5 ηεο ΛΔΔ 
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1.4  Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηεξίδεη ελεξγά ηε ζέζπηζε κηαο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο γηα ηε κεηαλάζηεπζε. ζνλ αθνξά ηελ εηζδνρή ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, 

δήηεζε ηελ αλάπηπμε λνκηθψλ κέζσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξσλ γηα λα εμαζζελίζνπλ 

ηα θίλεηξα γηα ηελ παξάηππε κεηαλάζηεπζε
8
. 

 

Γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ε κέξηκλα ησλ επάισησλ νκάδσλ (πξφζθπγεο, παηδηά) 

είρε πάληα πξνηεξαηφηεηα. Δηδηθφηεξα,, ηέζεθε ελάληηα ζηελ επηινγή ηεο 

επαλαπξνώζεζεο θαη ηεο ζπιινγηθήο απέιαζεο ζε ρώξεο όπνπ δελ γίλνληαη 

ζεβαζηά ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην πξφγξακκα ηεο 

ηνθρφικεο, ζηήξημε ηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ έληαμεο, κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ 

πάληα κε ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Δπηπξφζζεηα, είρε ελεξγφ ξφιν ζηε 

ζχληαμε θαη έγθξηζε ησλ νδεγηψλ «Δπηζηξνθήο» θαη «Δληαίαο Άδεηαο Γηακνλήο». 

 

Δληνχηνηο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζε θάπνηεο ελέξγεηεο ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην αθνινπζεί αξγνχο ξπζκνχο. πγθεθξηκέλα, ζα κπνξνχζακε λα 

αλαθέξνπκε φηη ζην ηέινο ηνπ 2013, νη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο είραλ γίλεη αιφγηζηεο θαη 

ν αξηζκφο ησλ λαπαγίσλ ζηε Μεζφγεην πνιιαπιαζηάζηεθε. Σν Κνηλνβνχιην 

πξνρψξεζε ζε ςήθηζκα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε, έλα ρξφλν κεηά, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2014. Σφηε ήηαλ πνπ δήηεζε ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη έδσζε εληνιή ζηελ Δπηηξνπή Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, 

Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ (LIBE) λα εηνηκάζεη έθζεζε πξσηνβνπιίαο. 

Υξεηάζηεθε λα πεξάζεη ελάκηζε αθφκε ρξφλνο γηα λα εγθξηζεί ην ζρέδην έθζεζεο 

(Απξίιηνο 2016), ε νπνία απνζθνπεί λα παξάζρεη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έλα 

γεληθφ πιαίζην γηα ηηο επηθείκελεο ζέζεηο ηνπ ζην ζέκα, ηδίσο γηα ηηο δχν «δέζκεο 

κέηξσλ», πνπ αλαθνηλψζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηνλ Μάξηην ηνπ 2016, 

ζρεηηθά κε ην άζπιν θαη ηελ νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε. 

  

1.5 Οξγαλώλνληαο ηελ λόκηκε κεηαλάζηεπζε  

 

Καηά ηα ιφγηα ηνπ θ.Martin Schulz, πξφεδξν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε 

κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα κεγάιν εξψηεκα πνπ θαιεί ηηο θνηλσλίεο λα αλαινγηζηνχλ 

                                                 

8
 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el 
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ζεκειηψδεηο αμίεο, φπσο ε αλζξσπηά, ε αμηνπξέπεηα, ε αθνζίσζε,  ην είδνο ησλ 

θνηλσληψλ πνπ ζέινπλ λα νηθνδνκήζνπλ αιιά θαη ηελ ζέζε πνπ έρνπλ ζηνλ θφζκν 

ζήκεξα αιιά θαη ζην κέιινλ. Ζ αλάγθε πνπ δεκηνπξγείηαη έρεη λα θάλεη κε πξνζεθηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ψζηε λα ζρεδηαζηεί ν απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο 

δηαρείξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο πάλσ ζε μεθάζαξεο αξρέο, ψζηε λα απνθνκίζνπκε 

νθέιε γηα ηηο θνηλσλίεο θαη ηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ηεο Έλσζεο. Θα δνζεί ζε απηνχο 

πνπ έξρνληαη ζηνπο θφιπνπο ηεο Δπξψπεο ε επθαηξία λα δηαδξακαηίζνπλ ελ ηέιεη έλα 

ζεηηθφ ξφιν θαη ζα πξναρζεί απηφ γηα ην νπνίν ζέιεη απηή ε ήπεηξνο λα πεξεθαλεχεηαη, 

φηη είλαη δειαδή «ε ήπεηξνο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ»(the continent of human 

rights) θαη φρη κία απνκνλσκέλε ήπεηξνο (Schulz
 
,2014).   

 

 Ζ πνιηηηθή κεηαλάζηεπζεο ζηνρεχεη ζηελ εγθαζίδξπζε ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ λφκηκε 

κεηαλάζηεπζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ε ελζσκάησζε ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηηο θνηλσλίεο πξννξηζκνχ.  

 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλεη ε ΔΔ γηα ηελ λφκηκε κεηαλάζηεπζε θαιχπηνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη ζηέγαζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο κεηαλαζηψλ, φπσο 

πςειά θαηαξηηζκέλσλ εξγαηψλ πνπ ππφθεηληαη ζηελ νδεγία ηεο ΔΔ  γηα ηελ κπιε 

θάξηα θαζψο θαη θνηηεηψλ θαη εξεπλεηψλ
9
. Ζ πνιηηηθή ιακβάλεη κέηξα ηφζν γηα ηελ 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε φζν θαη γηα θαηνίθνπο καθξάο δηακνλήο.  

 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, πηνζεηήζεθε ε εληαία άδεηα, πνπ παξέρεη έλα ζχλνιν 

δηθαησκάησλ ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζε έλα θξάηνο ηεο ΔΔ. 

Σν 2014, δχν επηπξφζζεηεο νδεγίεο εηζήρζεζαλ θαη ζεζκνζεηνχλ ηελ είζνδν θαη 

δηακνλή επνρηαθψλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη εξγαδνκέλσλ ελδνεπηρεηξεζηαθά 

απνζπαζκέλνπο(intra-corporate transferees). ηφρνο είλαη λα απινπνηεζνχλ θαη λα 

ελαξκνληζηνχλ νη κεηαλαζηεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα δνζνχλ ζηνπο κεηαλάζηεο 

μεθάζαξα δηθαηψκαηα εξγαζίαο. 

 

Σν portal ηεο ΔΔ γηα ηελ κεηαλάζηεπζε, πνπ μεθίλεζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2011, απνηειεί 

άιιε κία πξσηνβνπιία πνπ παξέρεη άκεζα φιεο ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο αιιά θαη φηη 

απαηηείηαη λα γλσξίδεη θάπνηνο πνπ ελδηαθέξεηαη λα κεηαθηλεζεί ζηελ ΔΔ. Σν site 

                                                 

9
 http://www.eu-bluecard.com/intra-corporate-transferees-directive 
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απεπζχλεηαη εμίζνπ θαη ζε άηνκα πνπ ήδε βξίζθνληαη ζηελ ΔΔ θαη ζέινπλ λα 

κεηαθηλεζνχλ ζε έλα άιιν θξάηνο κέινο. 

 

Μία βηψζηκε θαη αμηφινγε πξνζέγγηζε γηα ηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή νθείιεη 

ελαζρφιεζε κε ην ζέκα ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη πσο ζα ηελ εμαιείςεη. Ζ ΔΔ 

ρεηξίδεηαη ην ζέκα πξνζπαζψληαο λα εληνπίζεη εξγνδφηεο πνπ παξέρνπλ εξγαζία ζε κε 

δεισκέλνπο κεηαλάζηεο θαη αλαδεηψληαο κία αλζξψπηλε θαη απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή 

επαλαπξνψζεζεο ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο. Παξάιιεια, ζηνρεχεη ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ δηθηχνπ εθκεηάιιεπζεο κε δεισκέλσλ αηφκσλ. 

 

1.6 Λόγνη κεηαλάζηεπζεο θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

1.6.1 Οηθνγελεηαθή επαλέλσζε 

 

Ζ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ιφγνπο κεηαλάζηεπζεο ζηελ ΔΔ. Δίλαη έλα θαλάιη εηζφδνπ πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζε 

θάπνηνπο πνπ είλαη ήδε λφκηκνη θάηνηθνη ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ λα επαλελσζνχλ κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο πνπ βξίζθεηαη αθφκε ζηα πάηξηα εδάθε
10

. Ζ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε 

βνεζάεη ζηελ επίηεπμε θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

ελζσκάησζε ησλ εζληθνηήησλ ηξίησλ ρσξψλ ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο, πξνσζψληαο 

έηζη νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή - έλαο ζεκειηψδεο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο 

ΔΔ. 

 

Ζ νδεγία γηα ην δηθαίσκα ζηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε
11

 εδξαηψλεη θνηλνχο θαλφλεο 

γηα ηελ άζθεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ζε 25 επξσπατθά θξάηε-κέιε (κε εμαίξεζε ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Ηξιαλδία θαη ηελ Γαλία). Καζνξίδεη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο ε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ζεσξείηαη δεδνκέλε θαη παξέρεη εγγπήζεηο, 

δηαδηθαζίεο θαη δηθαηψκαηα ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ. 

 

Ζ νδεγία εθαξκφδεηαη ζε νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο πνπ ζπλάθζεθαλ ηφζν πξηλ φζν θαη 

κεηά ηελ άθημε ηνπ πξψηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ζε θξάηνο κέινο. Οη ηειεπηαίνη 

κπνξνχλ λα θέξνπλ ηνλ-ηελ ζχδπγν θαη ηα παηδηά ζηελ ρψξα πνπ ήδε απηνί θαηνηθνχλ 

                                                 

10
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/family-reunification 

11
 Οδεγία 2003/86/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ, ηεο 22/9/ 2003 
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λφκηκα. Σα θξάηε κέιε κπνξεί κεηέπεηηα λα θξίλνπλ αλ ζα δψζνπλ άδεηα ζε επαλέλσζε 

νηθνγέλεηαο αλχπαληξνπ ζπληξφθνπ ή παηδηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ παππνχδεο. 

 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ιάβνπλ άδεηα δηακνλήο απφ ην εθάζηνηε 

θξάηνο κέινο, απνθηνχλ δηθαηψκαηα θαη πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ εξγαζία θαη 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηε βαζηθή θαη πεξαηηέξσ θαηάξηηζε θαζψο θαη 

ηελ επαλαθαηάξηηζε. Μεηά απφ ην πνιχ πέληε ρξόληα παξακνλήο, ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο κπνξνχλ λα θάλνπλ αίηεζε απηνηεινύο άδεηαο. 

 

Σα θξάηε κέιε κπνξεί λα επηβάινπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 

πιεξνχληαη γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Θα απαηηείηαη απφ ηνλ ζπληεξψλ:  

1) λα δηαζέηεη θαηάιπκα ηθαλφ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ ίδηνπ θαη ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ γηα ηα νπνία δεηεί ηελ επαλέλσζε  

2) λα δηαζέηεη πξνζσπηθφ εηζφδεκα ζηαζεξφ θαη ηαθηηθφ, επαξθέο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ίδηνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ην νπνίν δελ πξνέξρεηαη απφ πξνζθπγή ζην ζχζηεκα 

θνηλσληθήο αξσγήο ηεο ρψξαο  

3) λα δηαζέηεη πιήξε αζθάιηζε αζζελείαο σο πξνο ην ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ πνπ 

θαιχπηνληαη γηα ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ εκεδαπψλ, ε νπνία κπνξεί λα 

θαιχςεη θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ελψ ζα πξέπεη 

4) λα θαηνηθεί λφκηκα ζηε ρψξα γηα ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. Ζ αίηεζε επαλέλσζεο κπνξεί 

λα απνξξηθζεί ζε πεξηπηψζεηο ζπδχγσλ πνπ δελ έρνπλ θηάζεη ζε κία επηζπκεηή ειηθία-

απηή ζπλήζσο είλαη ηα 21 έηε.  

5) Δπηπξφζζεηα, ζε πεξίπησζε πνιπγακίαο, επηηξέπεηαη ε επαλέλσζε κφλν κε κία 

ζχδπγν. Γελ επηηξέπεηαη ε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ 

ζπληεξνχληνο θαη άιιεο ζπδχγνπ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί 

λνκίκσο ε επηκέιεηα. 

 

Σα θξάηε κέιε δεηνχλ ηνπο κεηαλάζηεο ηξίησλ ρσξψλ λα ζπκκνξθσζνχλ ζηα κέηξα 

ελζσκάησζεο πξηλ ή κεηά ηελ άθημή ηνπο ελψ παξάιιεια εξεπλψληαη ζέκαηα απεηιήο 

ηεο δεκφζηαο ηάμεο, θνηλσληθήο αζθάιεηαο ηεο ρψξαο κε ζθνπφ λα εμαιεηθζεί θάζε 

πηζαλφηεηα εθκεηάιιεπζεο ή  απάηεο.  

 

Σέινο, λα αλαθεξζεί φηη ε Οδεγία πεξί νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο έρεη ηζρχ γηα πνιίηεο 

ηξίησλ ρσξψλ πνπ θαηνηθνχλ λφκηκα ζηε ρψξα πξννξηζκνχ θαη δεηνχλ λα 
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επαλελσζνχλ κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο πνπ επίζεο είλαη πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο. 

ε πεξηπηψζεηο κεηαλαζηψλ πνιηηψλ ΔΔ νη πξνυπνζέζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο.  

 

1.6.2  πνπδέο θαη Έξεπλα 

 

Έλαο απφ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο ΔΔ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη λα κεηαηξέςεη 

ηελ Δπξψπε ζε έλα παγθφζκην θέληξν ππεξνρήο ζε επίπεδν ζπνπδψλ. Ζ πξνζέιθπζε 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ κε επξσπαίσλ πνιηηψλ ζηελ ΔΔ γηα ζπνπδέο απνηειεί 

βαζηθφ παξάγνληα ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ
12

. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε 

κεηαλάζηεπζε γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο πξνσζεί ηελ εμνηθείσζε κε άιινπο 

πνιηηηζκνχο. Ζ ΔΔ έρεη θαλφλεο πνπ λα ξπζκίδνπλ αληίζηνηρα θαη ηελ είζνδν 

εξεπλεηψλ κε πξνέιεπζε απφ ηξίηεο ρψξεο, πνπ επηζπκνχλ λα πινπνηήζνπλ θάπνην 

project ζε δεκφζην ή ηδησηηθφ εξεπλεηηθφ θέληξν/ίδξπκα ζηελ ΔΔ. 

 

Οη θαλφλεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ζπνπδέο θαη εξεπλεηηθφ έξγν πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ ζρεηηθή Οδεγία
13

, ε νπνία πξνβιέπεη θαη πεξηπηψζεηο εζεινληηθήο ππεξεζίαο. 

ινη νη πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ ή ηνπ 

αζθνχληνο ηε γνληθή κέξηκλα γηα ηελ δηακνλή ζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ, ζε πεξίπησζε 

πνπ είλαη θάησ ησλ 18 εηψλ. Πξέπεη λα δηαζέηνπλ πιήξε αζθάιηζε αζζελείαο σο πξνο 

ην ζχλνιν ησλ παξνρψλ πνπ θαιχπηνληαη αληίζηνηρα γηα ηνπο εκεδαπνχο, ελψ πξέπεη 

λα βεβαηψλεηαη φηη δελ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα θαη ηε 

δεκφζηα πγεία. Πέξα απφ ηηο γεληθέο πξνυπνζέζεηο, ππάξρνπλ θαη εηδηθφηεξεο 

απαηηήζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην θξάηνο κέινο. Γηα παξάδεηγκα, 

ππάξρνπλ ρψξεο πνπ δεηνχλ θάπνηα δηαπίζηεπζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ζπνπδαζηή-εξεπλεηή, ψζηε λα θαίλεηαη φηη δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ εμφδσλ ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα δηακνλήο ζηελ ρψξα πνπ ηνλ θηινμελεί. 

Πηζηνπνίεζε επαξθνχο γλψζεο ηεο νηθείαο γιψζζαο κπνξεί επίζεο λα είλαη έλα απφ ηα 

πξναπαηηνχκελα. Πνιιέο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθή νδεγίαο είλαη πξναηξεηηθέο θαη 

ε επηβνιή ηνπο αθήλεηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα θάζε θξάηνπο κέινπο. 

 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο ιάβεη ηελ εζληθή ζεψξεζε εηζφδνπ γηα 

ζπνπδέο ή έξεπλα, ηνπ δίλεηαη ην δηθαίσκα γηα αίηεζε άδεηαο δηακνλήο. Ζ άδεηα 

                                                 

12
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/study-research-or-training 

13
 Οδεγία 2016/801/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ, ηεο 11/5/ 2016 
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δηακνλήο γηα έλαλ ζπνπδαζηή ρνξεγείηαη γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ μεπεξλά ην 

έλα έηνο αιιά κπνξεί λα αλαλεψλεηαη γηα ηζφρξνλν δηάζηεκα, εθφζνλ ζπλερίζνπλ λα 

πιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. Τπφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, δίλνληαη 

επηπξφζζεηα δηθαηψκαηα ζηνπο θνηηεηέο, πνπ έρνπλ θπξίσο λα θάλνπλ κε ηελ 

θηλεηηθφηεηά ηνπο εληφο ΔΔ. πγθεθξηκέλα, γηα πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο, ζπλέρηζε 

ησλ ζπνπδψλ ζε άιιν θξάηνο κέινο ή παξαθνινχζεζε κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ πνπ έρεη ήδε αξρίζεη, γίλεηαη κλεία ζηελ ζρεηηθή νδεγία. Σα δηθαηψκαηα απηά 

ππφθεηληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πεξηνξηζκνχο. 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ επηζηεκφλσλ εξεπλεηψλ εμεηάδνληαη πάιη νη γεληθέο πξνυπνζέζεηο 

φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηελ νδεγία γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζην έδαθνο κίαο ρψξαο 

κέινπο (ηαμηδησηηθά έγγξαθα, κε απεηιή γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, αζθάιεηα θαη 

πγεία). Κάζε εξεπλεηηθφο νξγαληζκφο (εγθεθξηκέλνο απφ ην θξάηνο κέινο γηα ηε 

δηελέξγεηα ηέηνησλ εξεπλψλ) πνπ έρεη εγθξίλεη θαη αλαιακβάλεη έλα εξεπλεηηθφ έξγν 

νθείιεη, βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ, λα εμεηάζεη ηελ αθξίβεηα ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ βηνγξαθηθψλ ησλ εξεπλεηψλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ησλ πξνζφλησλ ηνπο ππφ 

ην πξίζκα ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη θαη ε χπαξμε 

ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ. Βαζηθφ εγρείξεκα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο είλαη θαη ε 

ππνγξαθή ηεο ιεγφκελεο ζχκβαζεο ππνδνρήο (hosting agreement) πνπ ζπλάπηεηαη θαη 

ππνγξάθεηαη κεηαμχ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ θαη εξεπλεηή, κε ηελ νπνία ν εξεπλεηήο 

αλαιακβάλεη λα νινθιεξψζεη ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα θαη ν νξγαληζκφο λα 

ππνδερζεί ηνλ εξεπλεηή γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Άιιεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε έρνπλ λα θάλνπλ κε ιεπηνκέξεηεο ηνπ project 

φπσο θαη γηα ηελ έλλνκε ζρέζε πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ εξεπλεηή θαη εξεπλεηηθνχ 

θέληξνπ θαη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. 

 

Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ εξεπλεηψλ ηξίησλ ρσξψλ εληφο ζπλφξσλ ηεο Έλσζεο είλαη 

επηηξεπηή γηα κία πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, αλ πιεξνχληαη φιεο νη ζρεηηθέο 

ζπλζήθεο. Γειαδή, ν εξεπλεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλερίδεη θαη λα νινθιεξψζεη ην 

έξγν ηνπ φρη κφλν ζηελ ρψξα ζηελ νπνία δηαζέηεη άδεηα έξεπλαο (θαη θαη επέθηαζε 

άδεηα δηακνλήο) αιιά θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο κέινο. Με ηελ έθδνζε ησλ 

ζρεηηθψλ αδεηψλ ν εξεπλεηήο έρεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε αλάινγε ζέζε (αλαγλψξηζε πηπρίσλ θαη πξνζφλησλ, θνξνινγηθέο 

απαιιαγέο, παξνρέο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ζπλζήθεο εξγαζίαο ).  
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Σν 2016 ε ΔΔ ζπκθψλεζε ζηελ αλαλέσζε (κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε) ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ θαλνληζκψλ γηα ζπνπδαζηέο θαη εξεπλεηέο ηξίησλ ρσξψλ κε 

δπλαηφηεηα αθνκνίσζεο απηψλ απφ ηα θξάηε κέιε κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2018. Ζ 

δηνξζσηηθή απηή δξάζε κε ξπζκίζεηο φπσο ε δηεχξπλζε ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο ηνπο 

θαηά 9 κήλεο κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, 

ζθνπφ έρεη λα ελζαξξχλεη ηελ πξφζβαζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο κεηαλαζηψλ ζηελ ΔΔ.  

 

1.6.3  Δπαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε 

 

Ζ κεηαλάζηεπζε γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο θαηέρεη ξφιν θιεηδί ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ΔΔ καθξνπξφζεζκα θαη θαηαδεηθλχεη ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο 

δεκνγξαθηθέο πξνθιήζεηο πνπ δηαθαίλνληαη ζηελ ΔΔ, φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθά θαη ζε 

επφκελε ελφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ΔΔ θαίλεηαη λα δηακνξθψλεη έλα ζχλνιν κέηξσλ 

πνπ ζθνπφ έρνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα επέιηθην ζχζηεκα εηζδνρήο πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο θάζε θξάηνπο θαη πνπ λα πξνσζνχλ ηελ αλάδεημε 

θαη πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο
14

. Απηά ηα κέηξα θαιχπηνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη θαηνηθίαο ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ κεηαλαζηψλ, φπσο 

εξγαδνκέλσλ πςειήο εηδίθεπζεο, επνρηαθνχο εξγαδφκελνπο θαη ελδνεπηρεηξεζηαθά 

κεηαηηζέκελνπο εξγαδφκελνπο, θαζψο θαη ηελ έθδνζε κίαο εληαίαο άδεηαο εξγαζίαο θαη 

δηακνλήο. 

 

Καζψο νη εξγάηεο αλψηεξεο θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηξίησλ ρσξψλ παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηφλσζε  ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ΔΔ, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο 

πςειά θαηαξηηζκέλσλ εξγαηηθψλ ρεξηψλ, ην 2009 θαζηεξψζεθε ε «Μπιε Κάξηα» πνπ 

παξέρεη είζνδν ησλ αηφκσλ απηψλ ζηελ επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα, 

δίλεη ζηνπο θαηφρνπο ηεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά δηθαηψκαηα θαη επλντθέο ζπλζήθεο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, ελψ δηεπθνιχλεη θαη ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπο ζηελ ΔΔ. 

Κάπνηα ζηηγκή, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θάξηαο θξίζεθε φηη παξνπζηάδεη ειιείςεηο 

θαη γη απηφ ππέζηε βειηηψζεηο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016. 

 

 

 

 

                                                 

14
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/work 
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i. Δπνρηαθή εξγαζία 

 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο, πεξίπνπ 100.000 επνρηαθνί εξγαδφκελνη ηξίησλ ρσξψλ 

έξρνληαη λα εξγαζηνχλ ζηελ ΔΔ. Ζ ίδηα ε ΔΔ αληηκεησπίδεη αλάγθε γηα εξγάηεο απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο, ε νπνία είλαη πιένλ δχζθνιν λα πξνζθεξζεί απφ επξσπαίνπο πνιίηεο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ππάξρνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ κε επξσπαίσλ επνρηαθψλ εξγαδνκέλσλ θαη ηηο άζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θάησ απφ 

ηηο νπνίεο ππνρξεψλνληαη λα εξγαζηνχλ. Οη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ παξνπζηάδνπλ 

αλάγθεο γηα επνρηαθνχο εξγάηεο είλαη ε γεσξγία, ε γεσπνλία θαη ν ηνπξηζκφο. 

 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία νδήγεζαλ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηελ πηνζέηεζε νδεγίαο 

γηα ηνπ επνρηαθνχο εξγάηεο (Φεβξνπάξηνο 2014)
15

, ε νπνία ζεκειηψλεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο αηφκσλ ηξίησλ ρσξψλ κε ζθνπφ ηελ επνρηαθή 

εξγαζία. Ζ λνκνζέηεζε ηεο παξαπάλσ νδεγίαο ζε εζληθφ επίπεδν θάζε ρψξαο ειπίδεη 

ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ απηήο ηεο εξγαζηαθήο θαηεγνξίαο θαη ηελ πξνζηαζία 

ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηάο ηνπο. 

 

Σέινο, ε θπθιηθή κεηαθίλεζε απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ΔΔ θαη ηεο παηξίδαο 

ηνπο κπνξεί λα ελζαξξχλεηαη κε ηελ εηζαγσγή κίαο απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο 

επαλεηζφδνπ γηα επφκελεο επνρέο εξγαζίαο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα παξέρεη ζηνπο 

επνρηαθνχο εξγαδφκελνπο κία ζπλερή θαη αμηφπηζηε ξνή εηζνδήκαηνο θαη δεμηνηήησλ, 

ζπλεηζθέξνληαο έηζη ζηελ αλάπηπμε. 

 

ii. Δλδνεπηρεηξεζηαθή κεηαθίλεζε εξγαδνκέλσλ 

 

Ωο απνηέιεζκα ηεο εξγαζηαθήο παγθνζκηνπνίεζεο, ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηεο 

αλάπηπμεο θαζψο θαη ηεο δηαζπνξάο πνιπεζληθψλ νκάδσλ, νη κεηαθηλήζεηο γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηειερψλ, εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη 

εθπαηδεπνκέλσλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ ζε άιιεο εηαηξηθέο κνλάδεο εθηφο ζπλφξσλ ηεο 

ρψξαο ηνπο, απμάλνληαη ζπλερψο. Οη κεηαθηλήζεηο απηέο βνεζνχλ ζηελ κεηαθνξά 

δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ κε ζθνπφ ηελ επαχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επθαηξηψλ ησλ 

                                                 

15
 Οδεγία 2014/36/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ, ηεο 26/2/2014 
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ρσξψλ πξννξηζκνχ αιιά ηαπηφρξνλα δηεπθνιχλνπλ ηηο ξνέο θαη απφ ηελ Έλσζε πξνο 

ηξίηεο ρψξεο, ελδπλακψλνληαο ηνπο δεζκνχο ηεο κε δηεζλείο εηαίξνπο.       

Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ, πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα δηεπθνιπλζεί ε είζνδνο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο κεηαλαζηψλ. Παξφια απηά, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ 

λφκηκε κεηαθίλεζή ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πηνζεηήζεθε ζρεηηθή νδεγία ην 2014
16

. Ζ 

νδεγία ζεκειηψλεη κία δηάθαλε θαη απινπνηεκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ 

ξνψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο κεηαλαζηψλ πνπ βαζίδεηαη ζε θνηλνχο γηα φια ηα κέιε 

νξηζκνχο θαη ελαξκνληζκέλα θξηηήξηα. Ζ νδεγία δεκηνπξγήζεθε ζε ππάξρνπζεο 

δεζκεχζεηο ηεο Έλσζεο ππφ ηε γεληθή ζπκθσλία πεξί εκπνξίνπ ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ζπκπιεξψλεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ δεζκεχζεσλ. 

 

1.6.4  Μεηαλάζηεπζε γηα αλζξσπηζηηθνύο ιόγνπο 

 

Παξάλνκε δηαθίλεζε θαη ιαζξεκπόξην αλζξώπσλ - Trafficking   

 

πσο έγηλε ιφγνο θαη παξαπάλσ, ε κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ είλαη ζήκεξα απμεκέλε 

πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ρξνληθή πεξίνδν. Δίηε γηαηί αλαγθάζηεθαλ λα 

κεηεγθαηαζηαζνχλ εμαηηίαο θφβνπ δηψμεσλ, παγθφζκηνπ πνιέκνπ ή αλζξσπηζηηθήο 

θξίζεο είηε γηαηί ηνπο ψζεζε ε πξννπηηθή θαιχηεξσλ νηθνλνκηθψλ επθαηξηψλ. Οη 

επθαηξίεο φκσο λφκηκεο εηζφδνπ ζε πεξηδήηεηνπο πξννξηζκνχο κεηψλνληαη ηαρχηαηα, 

απμάλνληαο παξάιιεια ηελ πηζαλφηεηα λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηελ παξάλνκε 

δηαθίλεζε κεηαλαζηψλ θαη ην ιαζξεκπφξην (smuggling and trafficking) (Gallagher and 

Fiona, 2016). 

 

Ζ παξάλνκε δηαθίλεζε θαη εκπνξία αλζξψπσλ είλαη κηα ζύγρξνλε κνξθή δνπιείαο κε 

πνιιέο δηαζηάζεηο. Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα έλα ζνβαξφ έγθιεκα πνπ ζπλεπάγεηαη 

ηε βάλαπζε θαη δηαξθή θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζα αλαθεξζνχκε 

εθηελψο ζηηο πνιιέο πιεπξέο ηεο. Ζ εκπνξία θαη ε παξάλνκε δηαθίλεζε αλζξψπσλ 

είλαη νπζηαζηηθά ε ζηξαηνιφγεζε θαη ε κεηαθίλεζε ησλ πξνζψπσλ εληφο ή εθηφο 

εζληθψλ ζπλφξσλ απφ άηνκα πνπ θάλνπλ θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο ή ηεο ζέζεο ηνπο κε 

πξφζεζε λα ηνπο σζήζνπλ ζε αλαγθαζηηθή εθκεηάιιεπζε, εκπνξηθή ή άιιε. Τπάξρνπλ 

                                                 

16
 Οδεγία 2014/50/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ, ηεο 16/4/ 2014 
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δηαθνξεηηθά είδε εκπνξίαο θαη παξάλνκεο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ αλάινγα κε ηνλ 

ηειηθφ ζθνπφ ησλ εκπφξσλ – δηαθηλεηψλ.  

 

Οη κνξθέο εθκεηάιιεπζεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηηο εμήο: 

1) εμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε: Δίλαη ε εκπνξία θαη δηαθίλεζε αλζξψπσλ κε ζθνπφ ηνλ 

εμαλαγθαζκφ ηνπο ζε ζεμνπαιηθέο πξάμεηο κε ρξεκαηηθφ ή κε ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα. 

2) Δξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε: Δίλαη θάζε είδνπο εξγαζία ή ππεξεζία πνπ απνζπάηαη 

κέζσ εμαλαγθαζκνχ απφ νπνηνδήπνηε άηνκν ππφ ζπλζήθεο βίαο ή ππφ ηελ απεηιή βίαο 

(θπζηθήο ή ςπρηθήο). 

 3) Δκπόξην Οξγάλσλ: Δίλαη ε θαηαλαγθαζηηθή απφζπαζε ηκεκάησλ νξγάλσλ, ηζηψλ 

ή θπηηάξσλ απφ ην ζψκα ελφο δψληνο αλζξψπνπ κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε / εκπνξία 

ηνπο. 

4) Δκπνξία παηδηώλ: Δίλαη ε θαηαλαγθαζηηθή εθκεηάιιεπζε αλειίθσλ – παηδηψλ κε 

ζηφρν ηελ εξγαζηαθή ή/θαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζή ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

θαηαλαγθαζηηθή απφζπαζε νξγάλσλ ηνπ ζψκαηφο ηνπο γηα εκπνξία θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ηελ ππνρξεσηηθή έληαμή ηνπο ζε νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλνπιεο 

ζπγθξνχζεηο. 

 

Μεηά ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη ηελ εκπνξία φπισλ, ε παξάλνκε 

δηαθίλεζε θαη εκπνξία αλζξψπσλ απνηειεί ζήκεξα ην ηξίην κεγαιχηεξν νξγαλσκέλν 

έγθιεκα. Παγθνζκίσο, ππνινγίδεηαη φηη απνθέξεη πεξίπνπ 25.7 δηο επξψ θάζε ρξφλν, 

απφ ηα νπνία ηα 22.6 δηο πξνέξρνληαη απφ ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε. Υψξα 

πξννξηζκνχ θαη δηέιεπζεο ησλ ζπκάησλ παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο 

αλζξψπσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ΔΔ απνηειεί θαη ε Διιάδα. Δθηηκάηαη φηη ζχκαηα 

ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηελ Διιάδα είλαη πεξίπνπ 20.000 γπλαίθεο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ 1.000 θνξίηζηα ειηθίαο 13 – 15 εηψλ
17

.  

 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο Κνκηζηφλ γηα ην trafficking επηθεληξψλεηαη ζηελ πξφιεςε, ηελ δίσμε 

ησλ εγθιεκαηηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ. Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ λέα 

νδεγία γηα ην trafficking αλζξψπσλ
18

, ε νπνία πηνζεηήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2011. Ζ 

ζρεηηθή νδεγία πξνβιέπεη δηθαηψκαηα θαη πξνζηαζία γηα ηα ζχκαηα αιιά θαη πνηλέο-

θπξψζεηο γηα ηνπο ζχηεο. Δηδηθφηεξα ηα παηδηά θάησ ησλ 18 εηψλ ηπγράλνπλ θπζηθή θαη 

                                                 

17
 Eurostat Methodologies and working papers, Trafficking in human beings, edition 2013 

18
 Οδεγία 2011/36/ΔΔ ηνπ ΔΚ θαη πκβνπιίνπ ΔΔ ηεο 5/4/2011 
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ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, πξφζβαζε ζηελ κφξθσζε θαη ε δπλαηφηεηα δηνξηζκνχ 

θεδεκφλα-πξνζηάηε ή αληηπξνζψπνπ. Δπίζεο πξνβιέπνληαη δηθαηψκαηα φπσο 

πξνζηαζία απφ ηελ αζηπλνκία θαη λνκηθή ζπκπαξάζηαζε. 

 

ε φηη αθνξά ηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ, ηα βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη είλαη ε 

απνζάξξπλζε ηεο δήηεζεο πνπ ελζαξξχλεη ην trafficking θαη ε έλαξμε εθζηξαηεηψλ γηα 

ηελ επαγξχπλεζε ηνπ θνηλνχ αιιά θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αξκνδίσλ πνπ ζα ηνπο 

θαζηζηά πην ηθαλνχο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπκάησλ. Σέινο, έρεη νξηζηεί έλαο 

ζπληνληζηήο αληη- trafficking (EU Anti-Trafficking Coordinator), ν νπνίνο ζα 

δηαζθαιίδεη ηελ ζπλεπή θαη ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ
19

. 

 

1.7 Ζ εληαία άδεηα δηακνλήο 

 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ε απνθαινχκελε Οδεγία γηα ηελ εληαία άδεηα δηακνλήο
20

 

ηέζεθε ζε ηζρχ. Μεηαμχ ησλ δηθαησκάησλ πνπ νξίδνληαη ζηελ ελ ιφγσ νδεγία, ην 

βαζηθφηεξν αθνξά ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ κε επξσπαίσλ λφκηκσλ εξγαδνκέλσλ κε 

ηνπο ππεθφνπο ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Παξέρεη κία εληαία άδεηα κε δηθαίσκα λφκηκεο 

δηακνλήο θαη εξγαζίαο. Υξεηάδεηαη κία κφλν αίηεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαη 

παξέρεηαη κία ζεηξά δηθαησκάησλ ζηνπο κε επξσπαίνπο εξγαδφκελνπο ίδηα κε απηά ησλ 

επξσπαίσλ πνιηηψλ. πγθεθξηκέλα, ζπλζήθεο εξγαζίαο, ειεπζεξία ζηελ δεκηνπξγία 

ζπλεξγαζηψλ θαη ίδξπζεο επηρεηξήζεσλ, ζηελ αληηπξνζψπεπζε εξγαδνκέλσλ, ζηελ 

κφξθσζε θαη ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, αλαγλψξηζε ησλ πηπρίσλ ηνπο, θνηλσληθή 

πξφλνηα θαη θνξνινγηθέο απαιιαγέο, πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ εχξεζεο ζηέγεο θαη γξαθείσλ εχξεζεο 

εξγαζίαο. Βέβαηα, θάπνηεο εμαηξέζεηο κπνξνχλ λα ηεζνχλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο 

κέινπο. Γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα κπνξεί λα παξέρεηαη 

κφλν ζε φζνπο εξγάδνληαη ή ζ’ απηνχο πνπ έρνπλ  εξγαζηεί ηνπιάρηζηνλ γηα 6 κήλεο 

θαη είλαη εγγεγξακκέλνη πιένλ σο άλεξγνη. 

 

 

 

 

                                                 

19
 https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html 

20
 Οδεγία 2011/98/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ, ηεο 13/12/ 2011  

 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-anti-trafficking-coordinator_en
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1.8  Μεηαλάζηεπζε θαη Καηλνηνκία 

 

1.8.1  ρέζε θαηλνηνκίαο θαη κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο  

 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θάλακε ιφγν γηα ηηο δεκνγξαθηθέο πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο 

έξρεηαη αληηκέησπε ε Δπξψπε. ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα εμεγήζνπκε ηη αθξηβψο 

ζεκαίλεη απηφ.  

 

Σν κεηαλαζηεπηηθφ ζηελ ζχγρξνλε Δπξψπε απνηειεί έλα δχζθνια δηαρεηξίζηκν ζέκα 

εμαηηίαο αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Απφ ηελ 

κία πιεπξά, ε Δπξψπε αληηκεησπίδεη ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα ηεο γήξαλζεο ηνπ 

πιεζπζκνύ ηεο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηε δήηεζε γηα λέν θφζκν θαη γη απηφ πξέπεη λα 

δεη ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ ηελ ζεηηθή ηνπ πιεπξά θαη λα πξνρσξήζεη 

ζηελ πινπνίεζε κίαο «αλνηρηήο» κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα ελζαξξχλεη ηελ 

πξνζέιεπζε κεηαλαζηψλ κε πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θνβία φηη νη κεηαλάζηεο παίξλνπλ ηηο δνπιεηέο ησλ ππεθφσλ-

ληφπησλ, ελψ δηαηαξάζζνπλ ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο γελλνχλ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, γεγνλφο πνπ πηέδεη πξνο κία πην επηιεθηηθή θαη 

πεξηνξηζηηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. 

 

Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε αξλεηηθή άπνςε γηα ηνπο κεηαλάζηεο ηξίησλ ρσξψλ απμάλεη κε 

ηελ ειηθία. πγθεθξηκέλα, ζηηο ειηθίεο 15-24, αξλεηηθά ζθέθηεηαη ην 52%, ζηηο ειηθίεο 

25-39, ην πνζνζηφ απμάλεηαη ζην 58%, ελψ ε αξλεηηθή άπνςε ζηηο ειηθίεο 40-54 

αλέξρεηαη ζην 63%, ελψ ζηηο ειηθίεο 55-θαη πάλσ θζάλεη ζην 68%(ην κεξίδην ησλ 

νπνίσλ κάιηζηα ηείλεη λα απμάλεηαη ιφγσ ηνπ παξαπάλσ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο. 

 

Σν δήηεκα ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ γήξαλζε ησλ δεμηνηήησλ 

θαη ηθαλνηήησλ (Venturini, 2016). Με ηελ επηκήθπλζε ηεο εξγαζηαθήο δσήο, ε γλψζεηο 

θαη ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ απαμηψλνληαη κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ θαη ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην ράλεη ηελ αμία ηνπ θαη απμάλεηαη ε δήηεζε γηα «λέν αίκα» . Οη 

κεηαλάζηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ ζα δνζεί ψζεζε  

ζηελ επξσπατθή θαηλνηνκία θαίλεηαη λα είλαη ν θπξηφηεξνο ηξφπνο λα αλαδείμνπκε ηελ 

ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο κεηαλάζηεπζεο. Οη ζπγθεθξηκέλνη κεηαλάζηεο δελ θάλνπλ 

ρξήζε ησλ εζληθψλ θνηλσληθψλ παξνρψλ πξφλνηαο ελψ δελ αληαγσλίδνληαη ηνπο 
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ληφπηνπο εξγάηεο ρακειήο εηδίθεπζεο (low skilled). Ζ Δπξψπε νθείιεη λα επαπμήζεη 

ηελ ηθαλφηεηα θαηλνηνκίαο ηεο θαζψο πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

θαζψο θαη κε ηελ Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο, ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία, νη νπνίεο άξρηζαλ λα 

αλαδχνληαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ δηαγξακκαηηθή 

απεηθφληζε. 

 

 

Γηάγξακκα 1.8.1  Δθαξκνγέο θαηλνηνκίαο, 1983-2014 

Πεγή:World intellectual Property Organization Statistics Database 2011. 

 

1.8.2  Καηλνηνκία, αλζξώπηλνη πόξνη θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. 

 

Ωο θαηλνηνκία λνείηαη ε εθαξκνγή ελφο θαηλνχξηνπ ή ζεκαληηθά βειηησκέλνπ αγαζνχ 

(ή ππεξεζίαο) ή δηαδηθαζίαο, είηε κία λέα κέζνδνο κάξθεηηλγθ, είηε κία λέα 

επηρεηξεζηαθή κέζνδνο.  

 

ιεο νη ρψξεο αλαδεηνχλ ηελ ηέιεηα ζπληαγή γηα λα δψζνπλ ψζεζε ζηελ θαηλνηνκία 

ηνπο, ε νπνία κάιηζηα λα επηηπγράλεη ην κέγηζην φθεινο κε ην ρακειφηεξν θφζηνο. Οη 

θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ απηψλ πξέπεη λα δηακνξθψλνπλ θαλνληζκνχο πνπ λα κελ 

πεξηνξίδνπλ ηηο εθάζηνηε θαηλνηνκηθέο δηαδηθαζίεο θαη νθείινπλ λα παξέρνπλ ηνπο 

απαξαίηεηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, φηαλ απηφ απαηηείηαη, επελδχνληαο ζηελ 

εθπαίδεπζε, επλνψληαο ηελ είζνδν μέλσλ εξγαηψλ πςειήο εθπαίδεπζεο κε πινχζην 

κνξθσηηθφ ππφβαζξν ζε επηζηήκεο θαη ηερλνινγία, ή αθφκα λα ελζαξξχλνπλ θαη ηελ 
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είζνδν μέλσλ θνηηεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπνπδάζνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο. 

 

Ζ εθπαίδεπζε θαηέρεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Γηα λα 

κπνξέζνπλ  λα αληαπεμέιζνπλ ζην απαηηεηηθφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, απηνί πνπ 

κεηαλαζηεχνπλ κε ζθνπφ ηελ εξγαζία, θαιφ ζα ήηαλ λα παξαθνινπζνχλ ηκήκαηα 

πξνθαηαξηηθήο εθπαίδεπζεο νξγαλσκέλα απφ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο. Παξάιιεια, κε 

ζπκθσλίεο πνπ ζα ζπλάπηνληαη κεηαμχ ρψξαο απνζηνιήο θαη πξννξηζκνχ κπνξνχλ λα 

ραιαξψζνπλ νη πεξηνξηζηηθέο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο κε ηελ εθαξκνγή ηεο κπιε 

θάξηαο. ηα κεγάια κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα πξνζθχγσλ πνιιά απφ ηα παξαδνζηαθά 

κέηξα δελ κπνξνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή, αιιά επέλδπζε ζε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, ζε 

αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ απηψλ θαζψο θαη εηδηθή εθπαίδεπζε ζε ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ ελζσκάησζε ζηελ ρψξα πξννξηζκνχ αιιά 

θαη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηνλ 

πην πξνζνδνθφξν ηξφπν.  

 

Έξεπλα πνπ έγηλε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κεηά ηνλ 2
ν
 Παγθφζκην Πφιεκν, φπνπ 

πιήζνο πξνζθχγσλ κεηαθηλήζεθε ζηελ Νέα Τφξθε, έρνληαο ζηηο απνζθεπέο ηνπο ηηο 

δηάθνξεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ηνπο, ζπλεηζέθεξαλ ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή αλαζηχισζε ηεο πφιεο, κεηαηξέπνληάο ηελ ζε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πφιεηο παγθνζκίσο. Γηαηί απηή ε ηζηνξία επηηπρίαο (success story) λα κελ επαλαιεθζεί 

ζήκεξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ελζαξξχλνληαο ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε 

ζε πεξίπησζε έιιεηςεο επαξθψο θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ.  

 

1.9  Ζ έλλνηα ηεο έληαμεο – ελζσκάησζεο θαη νη αληηθεηκεληθνί ηεο ζηόρνη  

 

ιεο νη δξάζεηο θαη κέηξα πνπ ιακβάλεη ε Δπξσπατθή Έλσζε, φιεο νη ελέξγεηεο γηα 

ζεζκνζέηεζε νδεγηψλ, θαλφλσλ θαη παξνρψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θπξίσο ηξίησλ ρσξψλ, 

έρνπλ ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφ γξεγνξφηεξε θαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο 

θνηλσληθή έληαμε-ελζσκάησζε (integration) απηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ηεο ρψξαο 

πξννξηζκνχ. Ο φξνο απηφο απνηειεί ιέμε θιεηδί γηα ηηο ρψξεο θηινμελίαο θαζψο ε 

επηηπρία ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ κεγηζηνπνηεί ηηο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ λφκηκε κεηαλάζηεπζε (Geddes, 2000). Με βάζε απηφ, ε Δπξσπατθή Έλσζε 

πξνσζεί ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε θνηλψλ πξαθηηθψλ θαη 

δηεπθφιπλζε αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. 
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Ση φκσο νξίδεηαη σο ελζσκάησζε ή αιιηψο έληαμε θαη γηαηί είλαη ν απψηεξνο 

αληηθεηκεληθφο ζηφρνο (objective) φισλ ησλ θνηλσληψλ ππνδνρήο κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξεπκάησλ; Έλαο γεληθφο νξηζκφο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίδεη φηη ε επηηπρία ζηελ 

έθβαζε εληαμηαθώλ εγρεηξεκάησλ θαζνξίδεηαη από ην πόζν θαιά ζπκκεηέρνπλ νη 

κεηαλάζηεο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο πνπ ηνπο 

θηινμελεί. Ο νξφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κία δηαδηθαζία εηζαγσγήο ελφο 

λένπ ζηνηρείνπ ζε έλα ππάξρνλ ζχζηεκα ή γηα λα ζπλδπάζεη δχν ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ 

λα δεκηνπξγήζεη κία λέα εληαία νληφηεηα. Γελ πξφθεηηαη γηα κία έλλνηα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζηνπο κεηαλάζηεο. Αλεμάξηεηα απφ απηνχο, θάζε θνηλσλία 

απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders) ή ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε θαη ππνζπζηήκαηα, ε ελνπνίεζε ησλ νπνίσλ απνηειεί επίζεο 

πξφθιεζε. Όζν κεγαιύηεξε δηαζηξσκάησζε εκθαλίδεη κία θνηλσλία ζε ζέκαηα 

θνηλσληθώλ ηάμεσλ, ζπκθεξόλησλ ή εζληθνηήησλ ηόζν πην επηηαθηηθή θξίλεηαη ε 

εύξεζε πξαθηηθώλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ελόηεηα (Chindea, 

2015). 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο. Παξαδνζηαθά κνληέια πεξηιακβάλνπλ 

ηελ αθνκνίσζε (assimilation), δηκεξήο έληαμε (two-way integration), πνιχ-

πνιπηηζκηθφηεηα (multiculturalism) θαη δηαρσξηζκφ (segregation)
21

. Κάζε κία απφ 

απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο ζηνρεχεη ζε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζακε 

λα μερσξίζνπκε ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ νκάδα απφ απηέο πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηελ κνλάδα. Αλάινγα κε ηελ επηθξαηνχζα ηεξαξρία ζε θάζε 

θνηλσλία, θάζε ρψξα θαιείηαη λα πξνβεί ζε ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ, 

θξαηψληαο ηα ζεηηθά γη’ απηήλ ζηνηρεία θαη ζρεδηάδνληαο ηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή 

πνπ ηαηξηάδεη ζηηο δηθέο ηεο αλάγθεο. 

 

Ζ πξνζέγγηζε αθνκνίσζεο είλαη ππέξκαρνο ηνπ θαζνξηζκνχ κίαο κνλαδηθήο 

θνπιηνχξαο κέζα ζηελ θνηλσλία θαη απαηηεί απφ ηνπο κεηαλάζηεο λα πξνζαξκνζηνχλ 

απφιπηα ζηηο αμίεο θαη ζην ζχζηεκα δηθαησκάησλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Οη ηειεπηαίνη 

θαινχληαη λα γίλνπλ παλνκνηφηππνη ησλ εκεδαπψλ. Ζ δηκεξήο ελζσκάησζε 

πξεζβεχεη επίζεο κία κφλν-θνπιηνπξηαθή θνηλσλία απαηηψληαο φκσο πξνζαξκνγή 

ηφζν απφ κέξνπο ησλ κεηαλαζηψλ φζν θαη απφ κέξνπο ησλ γεγελψλ λα πξνζαξκνζηνχλ 
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ν έλαο ζηνλ άιινλ. Καη νη δχν νθείινπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζεκειίσζε κίαο θνηλήο 

θνπιηνχξαο θαη θάζε δηαθνξά ππνβηβάδεηαη ζε ηδησηηθφ επίπεδν. Ζ πνιππνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζε αλαγλσξίδεη δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα αμηψλ θαη επηζπκεί κία θνηλσλία πνπ 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ έλα ζχλνιν αδηαπξαγκάηεπησλ ζεκειησδψλ αμηψλ (φπσο είλαη 

ε δεκνθξαηία, ν ξφινο ηνπ δηθαίνπ, ην θχιν θαη ε ηζφηεηα). Σέινο, ζην κνληέιν ηνπ 

δηαρσξηζκνύ ην ζχζηεκα αμηψλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο παξακέλεη αλέπαθν, ελψ 

παξάιιεια ε πξνζαξκνγή πνπ απαηηείηαη απφ ηελ πιεπξά ησλ κεηαλαζηψλ είλαη 

ειάρηζηε. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλα. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, νη ηέζζεξεηο πξνζεγγίζεηο 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ απφ ηελ απφιπηε ελφηεηα ζηελ κία πιεπξά  σο ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ άιιε πιεπξά.  

 

Έλαο άιινο ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο δηαρσξίδεη ηηο πξνζεγγίζεηο ζε πξνζεγγίζεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ νκάδα θαη ζε απηέο πνπ βαζίδνληαη ζην άηνκν. Ζ πξνζέγγηζε πνπ 

βαζίδεηαη ζην άηνκν απνξξίπηεη ηελ χπαξμε ησλ νκάδσλ-ζπλφισλ σο ηνλ θνκηζηή ησλ 

δηθαησκάησλ. Αληηζέησο, θάζε άηνκν έρεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη επνκέλσο ίδηεο 

επθαηξίεο. Ζ ζεσξία ηνπ ζπλόινπ αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε ησλ νκάδσλ κέζα ζηηο 

θνηλσλίεο πνπ έρνπλ μερσξηζηέο θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη επθαηξίεο. 

Δπηθεληξψλνληαο ζην απνηέιεζκα πεξηιακβάλεη θαη ηελ πεξίπησζε ηεο αληζφηεηαο θαη 

ησλ δηαθξίζεσλ. 

 

Ζ κέηξεζε ηνπ βαζκνύ ελζσκάησζεο γίλεηαη  κε αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο, φπσο 

είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο ζηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο πξφλνηαο, 

ην επηπέδνπ κφξθσζεο θαη κηζζνχ αιιά θαη κε ηελ κέηξεζε ππνθεηκεληθψλ 

παξαγφλησλ, φπσο είλαη ην επίπεδν επεκεξίαο θαη ςπρηθήο εξεκίαο. 

 

Ζ δηαδηθαζία έληαμεο είλαη κία ζπλερήο, καθξνπξφζεζκε θαη δπζδηάζηαηε δηαδηθαζία. 

Ζ επηηπρία ηεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αληαπφθξηζε πνπ ζα επηδείμεη ε 

θνηλφηεηα ππνδνρήο πξνο ηνπο κεηαλάζηεο. Σαπηφρξνλα φκσο, εμαξηάηαη θαη απφ ηελ 

πξνζσπηθή επηινγή ηνπ κεηαλάζηε θαηά πφζν απηφο/απηή επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

δσή ηεο θνηλσλίαο απηήο. 

 

Οη ρψξεο έξρνληαη αληηκέησπεο κε ζέκαηα έληαμεο ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο απμεκέλσλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ. Μία ζεκαληηθή πξφθιεζε είλαη ε ελίζρπζε ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ γεγελψλ, κε απνηέιεζκα λα εληείλνληαη εζληθηζηηθέο δξάζεηο. Απηφ 
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εμεγεί θαη ην γεγνλφο φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνο θφζκνο ζηξέθεηαη ζε πνιηηηθά θφκκαηα 

πνπ πξνσζνχλ κνλν-πνιηηηζκηθέο ηδέεο, αχμεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ θαη 

ην ρηίζηκν ηζρπξνχ εζληθνχ θξνλήκαηνο.    

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ν δηάινγνο ζηνπο θφιπνπο κίαο ηέηνηαο θνηλσλίαο είλαη θξίζηκεο 

ζεκαζίαο. Γηα λα βξεζεί θνηλφο παξνλνκαζηήο, είλαη απαξαίηεην λα πεξηζηξαθεί ν 

θνηλσληθφο δηάινγνο γχξσ απφ ηνλ εληνπηζκφ θνηλώλ, κε ηνπο κεηαλάζηεο, αμηώλ αιιά 

θαη γχξσ απφ ηελ εθηίκεζε ησλ νξίσλ ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο ηφζν απηψλ φζν θαη ησλ 

κεηαλαζηψλ. Έλαο ηξφπνο γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο ελέξγεηαο είλαη ε αλακφριεπζε 

πιεξνθνξηψλ απφ ηελ ηζηνξία ηνπ έζλνπο ζην παξειζφλ, φπνπ αλαδεηθλχεηαη ε ζεηηθή 

ζπλεηζθνξά ηπρφλ κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσληθή επκάξεηα. 

 

Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε ζεκαζία ηεο νηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο σο ππφβαζξν γηα ηελ 

θνηλσληθν-πνιηηηθή έληαμε. Παξαπέξα, ηδαληθή πξνυπφζεζε γηα επηηπρεκέλε εληαμηαθή 

δηαδηθαζία είλαη ε δηακφξθσζε ζεηηθήο άπνςεο ζηελ θνηλσλία θαη ην πξνθίι ησλ 

κεηαλαζηψλ φπσο απηφ ζθηαγξαθείηαη απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη απφ ηνλ βαζκφ 

θηλεηνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο. 

 

1.10  Βξαρππξόζεζκεο πξνηεξαηόηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

ια φζα αλαιχζακε παξαπάλσ θαίλεηαη λα ζπλνςίδνληαη ζηηο εληαηηθέο δξάζεηο ηεο 

ΔΔ ηφζν ζε βξαρππξφζεζκφ φζν θαη ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν. 

 

Βξαρππξφζεζκα, ε ΔΔ πξέπεη λα ιάβεη άκεζα κέηξα γηα ηελ απνηξνπή θη άιισλ 

απσιεηψλ αλζξψπηλσλ δσψλ κεηαλαζηψλ κέζσ ζαιάζζεο. Απηφ ην πξνζπαζεί 

παξέρνληαο επηπξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε ζηελ FRΟΝΣΔΥ, ε νπνία επηδίδεηαη ζε 

επηρεηξήζεηο δηάζσζεο. Δπηπιένλ, πξνζπαζεί γηα αζθαιή θαη λφκηκε εγθαηάζηαζε ησλ 

αηφκσλ ζηελ Δπξψπε, θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ρσξψλ κειψλ πνπ απνηεινχλ ηα 

εμσηεξηθά ζχλνξα ηηο ΔΔ. Δπηπιένλ, ζθνπφο είλαη ε ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηεο 

Europol γηα ηελ απνδφκεζε εγθιεκαηηθψλ νκάδσλ θαη ην μεθίλεκα ηεο πνιηηηθήο 

θνηλήο αζθάιεηαο θαη άκπλαο ζηελ Μεζφγεην κε ζηφρν ηελ ζχιιεςε ησλ δηαθηλεηψλ 

ζθαθψλ. Ζ ΔΔ έρεη ζθνπφ λα ελεξγνπνηήζεη ην ζχζηεκα άκεζεο αλάγθεο πνπ 

παξέρεηαη ζηηο πλζήθεο, έηζη ψζηε νη αηηνχληεο άζπιν λα κεηαθέξνληαη κε πην 

αμηνπξεπή ηξφπν. Ζ ζεκειίσζε ελφο πηινηηθνχ θέληξνπ ζην Νίγεξα ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Μεηαλάζηεπζεο (International Organization for Migration) θαη 
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ηελ ππεξεζία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο. Έλαο λένο ζεζκφο, ηα 

Hotspots, δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηηο ζπλεξγαδφκελεο νξγαλψζεηο λα αλαγλσξίζνπλ 

θαη λα θαηαγξάςνπλ ηνπο λέν-αθηρζέληεο κεηαλάζηεο
22

. 

 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο απνηειεί επηκεξηζκέλε επζχλε, 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ΔΔ, ησλ ηξίησλ ρσξψλ θαηαγσγήο αιιά θαη ησλ ρσξψλ πνπ 

δηαζρίδνπλ νη κεηαλάζηεο. πλδπάδνληαο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πνιηηηθέο, ην 

πξφγξακκα παξέρεη κία λέα θαη ζπλνιηθή πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ακνηβαία 

εκπηζηνζχλε θαη αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ.  

 

1.11  Μέζν- θαη καθξνπξόζεζκεο πξνηεξαηόηεηεο ζην πξόγξακκα ηεο ΔΔ γηα ηελ 

κεηαλάζηεπζε 

 

Ζ κεηαλάζηεπζε είλαη επθαηξία αιιά ηαπηφρξνλα θαη πξφθιεζε. ην κέζν θαη 

καθξνπξφζεζκν πξφγξακκα πεξηιακβάλεηαη αλάπηπμε δηαξζξσηηθψλ δξάζεσλ πνπ 

θνηηνχλ πέξα απφ ηελ θξίζε θαη ηηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ζα βνεζήζνπλ ηα θξάηε κέιε 

λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα φιεο ηηο φςεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

κεηαλάζηεπζεο (Collett, 2015). Ζ αηδέληα ζεκειηψλεηαη ζηνπο παξαθάησ ηέζζεξεηο 

ππιώλεο: 

 

1) Πεξηνξηζκφο ησλ θηλήηξσλ παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο. Δπίθεληξν ζηνλ εληνπηζκφ 

ηεο ξίδαο ηνπ «θαθνχ» πνπ μεθηλάεη απφ ηηο κε επξσπατθέο ρψξεο, απνζπλαξκνιφγεζε 

ησλ δηθηχσλ ιαζξεκπνξίνπ θαη παξάλνκεο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη θαζνξηζκφο 

δξάζεσλ γηα θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ επαλαπξνψζεζεο ζηελ ρψξα 

πξνέιεπζεο. 

2) ψδνληαο δσέο θαη αζθαιίδνληαο ηα εμσηεξηθά ζχλνξα. Απηφ πεξηιακβάλεη 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, θπξίσο κέζσ ηεο αιιειεγγχεο 

απέλαληη ζηα θξάηε κέιε πνπ απνηεινχλ ηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο ΔΔ θαη 

βειηηψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλνξηαθψλ πεξαζκάησλ-δηαβάζεσλ. 

 

3) Δλδπλάκσζε ηεο θνηλήο πνιηηηθήο αζχινπ: κε ηελ αχμεζε ησλ ξεπκάησλ ησλ 

αηηνχλησλ αζχινπ, νη πνιηηηθέο πεξί αζχινπ ηεο ΔΔ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ 

                                                 

22
 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ Μεηαλάζηεπζε, Βξπμέιιεο, 

13.05.2015, COM (2015) 240 final. 
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αιιειεγγχε απέλαληη ζε απηνχο πνπ έρνπλ αλάγθε απφ δηεζλή πξνζηαζία αιιά θαη 

αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ΔΔ, ηα νπνία πξέπεη λα εγγπψληαη πηζηή εθαξκνγή ζηνπο 

θνηλνχο θαλφλεο. 

4) Θεκειίσζε κίαο λέαο πνιηηηθήο πεξί λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο: κε ηελ πξννπηηθή, 

φπσο είδακε ησλ κειινληηθψλ δεκνγξαθηθψλ πξνθιήζεσλ κε ηηο νπνίεο βξίζθεηαη 

αληηκέησπε ε ΔΔ, ε λέα πνιηηηθή πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ πξνζέιθπζε θαηεγνξηψλ 

εξγαδνκέλσλ κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη. Διιείςεηο έρνπλ ήδε δηαπηζησζεί ζε 

βαζηθνχο ηνκείο φπσο νη ζεηηθέο επηζηήκεο, ε ηερλνινγία, ε κεραληθή θαη ε 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε-εξγαηηθφ δπλακηθφ κε πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ 

Δπξψπε πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο βάζε δεμηνηήησλ θαη λα εθνδηάζεη ηα 

άηνκα κε ηηο αλαγθαίεο ηθαλφηεηεο γηα ηελ έληαμε ζηε ζεκεξηλή αγνξά εξγαζίαο.       
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Κεθάιαην  2 

 

ΜΔΘΟΓΟ ΠΟΛΤΚΡΗΣΗΡΗΑΚΖ ΑΝΑΛΤΖ PROMETHEE 

 

2.1  Δηζαγσγή 

 

ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο κειέηεο καο παξαζέζακε ελλνηνινγηθά ζηνηρεία γηα ηνπο 

φξνπο κεηαλάζηεπζε, κεηαλάζηεο, κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, έληαμε-ελζσκάησζε αιιά 

θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ επηζπκνχλ λα κεηαθηλεζνχλ 

πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαδείμακε επηπιένλ ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο 

πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνψζεζε κίαο εληαίαο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο γηα 

φια ηα θξάηε κέιε, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δπλακηθή (θαη φρη δχζθακπηε θαη πνιχ 

γξαθεηνθξαηηθή), ππφ ηελ έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο 

θαη απαηηεηηθέο ζπλζήθεο κεηαλάζηεπζεο. 

 

ηελ δεχηεξε ελφηεηα ζηφρν έρνπκε λα αλαδείμνπκε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ λόκηκσλ 

κεηαλαζηώλ ηξίησλ ρσξψλ (κε ππεθφσλ πνιηηψλ ΔΔ) ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο, 2011- 2015. Οη δηάθνξεο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηα επηκέξνπο θξάηε κέιε επεξεάδνπλ ηνλ αιινδαπφ πιεζπζκφ 

ζηελ επηινγή ρψξαο πξννξηζκνχ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ σζνχλ πξνο 

κεηαλάζηεπζε κεηαβάινπλ ηελ ειθπζηηθφηεηα θάζε ρψξαο. 

 

Αλάινγα κε ηελ κεηαβνιή ηεο ειθπζηηθφηεηαο, θάζε θξάηνο νθείιεη λα πξνζαξκφδεη 

θαη ηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηνπ, πνπ είλαη θάηη αθφκα πνπ έρεη ζθνπφ λα 

δηεξεπλήζεη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαζψο θαη θαηά πφζν απηή ζπλάδεη κε ηελ θνηλή 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πνπ πξνσζεί ε ΔΔ σο ζχλνιν. 

 

Με ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο PROMETHEE θαη ρξεζηκνπνηψληαο 4 δηαθνξεηηθά 

θξηηήξηα, ζα καο δνζεί ε επθαηξία λα δνχκε ηηο παξαπάλσ δηαθπκάλζεηο ζηελ 

ειθπζηηθφηεηα 10 ρσξψλ ηεο ΔΔ. Ωο θξηηήξηα ζα ιάβνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ 4 

θαηεγνξηψλ πξψησλ αδεηψλ δηακνλήο πνπ δφζεθαλ (ήηνη νηθνγελεηαθέο, εθπαηδεπηηθέο, 

ακεηβνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη άιισλ ιφγσλ (φπσο δηακνλή ρσξίο δηθαίσκα 

εξγαζίαο ή γηα δηεζλή πξνζηαζία)) αλά 1000 θαηνίθνπο θάζε ρψξαο. Οη θαηεγνξίεο ησλ 

αδεηψλ δηακνλήο είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηνπο ιφγνπο κεηαλάζηεπζεο φπσο απηνί 

παξαηέζεθαλ ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο καο  ήηνη 1) νηθνγελεηαθνί (νηθνγελεηαθή 
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επαλέλσζε), 2) εθπαηδεπηηθνί-εξεπλεηηθνί, 3) ακεηβφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 4) γηα 

άιινπο ιφγνπο. 

 

Ωο άιινη ιόγνη έθδνζεο αδεηψλ δηακνλήο ζεσξνχληαη νη αλζξσπηζηηθνί ιφγνη. 

πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε παξνρήο δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο. ηελ Δπξψπε, αιιά θαη ζε πνιιά άιια κέξε ηνπ θφζκνπ (Β. Ακεξηθή, Ν. 

Αθξηθή, Μέζε Αλαηνιή θιπ.), θαηαθζάλνπλ πνιινί ππήθννη άιισλ ρσξψλ κε πξφζεζε 

λα παξακείλνπλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, έρνληαο αθήζεη ηε ρψξα ηνπο επεηδή 

εθεί θηλδπλεχεη ε δσή ηνπο, ε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα ή αζθάιεηά ηνπο
23

. Γηεζλήο 

πξνζηαζία, ζχκθσλα κε ην λφκν
24

, είλαη ην θαζεζηψο πξφζθπγα (δειαδή ε ρνξήγεζε 

αζχινπ) θαη ην θαζεζηψο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο. Σν άζπιν είλαη ε πξνζηαζία πνπ 

δίλεηαη απφ έλα θξάηνο ζε άηνκα πνπ θεχγνπλ απφ ηε ρψξα ηνπο, ή θνβνχληαη λα 

επηζηξέςνπλ ζε απηήλ δηφηη δηψθνληαη.    

 

Δπηπξφζζεηα, ζε απηή ηελ θαηεγνξία ζπγθαηαιέγνληαη ζχκαηα θαη νη νπζηψδεηο 

κάξηπξεο εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ (πνπ ηηκσξνχληαη ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο) πνπ 

ηεινχληαη ζε βάξνο ηεο δσήο, ηεο πγείαο, ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, ηεο πεξηνπζίαο, 

ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ειεπζεξίαο. ε απηνχο ρνξεγείηαη άδεηα 

εθφζνλ έρεη δηαηαρζεί γηα απηέο πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ή έρεη αζθεζεί πνηληθή δίσμε 

θαη κέρξη λα ηεζεί ε ππφζεζε ζην αξρείν ή λα εθδνζεί ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε, 

ελψ θαηέρνπλ θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ νξίδεη ε παξαπάλσ αλαθεξζείζα νδεγία, πεξί 

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη αζηπλνκηθήο πξνζηαζίαο. 

 

Άδεηα δηακνλήο παξέρεηαη θαη ζε πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ είλαη ζχκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ζε πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ, νη νπνίνη απαζρνιήζεθαλ είηε κε 

ηδηαίηεξα θαηαρξεζηηθνχο φξνπο εξγαζίαο, είηε σο αλήιηθνη. ε αλειίθνπο, ε επηκέιεηα 

ησλ νπνίσλ έρεη αλαηεζεί κε απφθαζε ειιεληθνχ ή αιινδαπνχ δηθαζηεξίνπ ζε 

νηθνγέλεηεο Διιήλσλ ή νηθνγέλεηεο πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ κε λφκηκε δηακνλή ζηε ρψξα 

ή γηα ηα νπνία είλαη εθθξεκήο δηαδηθαζία πηνζεζίαο ελψπησλ ησλ ειιεληθψλ αξρψλ. ε 

πξφζσπα πνπ παξαθνινπζνχλ εγθεθξηκέλν απφ ην λφκν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα 

ςπρηθήο εμάξηεζεο θαη ζε γνλείο αλήιηθσλ εκεδαπψλ. 

                                                 

23
www.minocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&lang=EN&perform=view&id=5055&Itemid=466

&lang=GR 

24
 Π. Γ. 141/2013 (ΦΔΚ Α’ 226 / 21/10/2013) 

https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada/nomothesia-gia-to-asylo.html?cid=799&did=2016&sechash=da531a58
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Σέινο, ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία ππάγνληαη θαη νη δηπισκάηεο, ππάιιεινη πξνμελείνπ, 

νη δηακέλνληεο ρσξίο δηθαίσκα εξγαζίαο (π.ρ. ζπληαμηνχρνη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηνη, 

ηαμηδηψηεο κε δηθαίσκα νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηακνλήο) θαη νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δελ 

εληάζζεηαη ζε θάπνηα άιιε θαηεγνξία
25

. 

 

2.1.1  Μέζνδνο  Πνιπθξηηεξηαθήο Αλάιπζεο Απνθάζεσλ- PROMETHEE 

 

Ζ κέζνδνο PROMETHEE (Preference Ranking Organization METHod Enrichment of 

Evaluations) θαη ην πεξηγξαθηθφ απεηθνληζηηθφ ηνπ εξγαιείν GAIA (Geometrical 

Analysis for Interactive Aid) αλαπηχρζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 θαη 

βαζίδνληαη ζηα καζεκαηηθά θαη ηελ θνηλσληνινγία (Figueira, Greco, and Ehrgott, 

2005). Απφ ηφηε κειεηήζεθε εθηελψο θαη βειηηψζεθε. 

 

Έρεη ηδηαίηεξε εθαξκνγή ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιν ηνλ θφζκν 

ζε έλα επξχ θάζκα ζελαξίσλ ιήςεο απνθάζεσλ, ζε πεδία φπσο νη επηρεηξήζεηο, 

θπβεξλεηηθά ηδξχκαηα, κεηαθνξέο, ζπζηήκαηα πγείαο θαη εθπαίδεπζεο. 

 

Οη κέζνδνη PROMETHEE θαη GAIA βνεζνχλ ηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ λα εληνπίζνπλ 

ηελ ελαιιαθηηθή πνπ αξκφδεη θαιχηεξα ζηνλ δηθφ ηνπο ζηφρν αληί απιά λα ππνδεηθλχεη 

ηελ ζσζηή απφθαζε. Παξέρεη έλα θαηαλνεηφ θαη ινγηθφ πιαίζην γηα ηελ δηάξζξσζε 

ελφο πξνβιήκαηνο απνθάζεσλ, αλαγλσξίδνληαο θαη πνζνηηθνπνηψληαο ηηο δηαθνξέο θαη 

ηηο ζπλέξγείεο ηνπ, ηηο νκάδεο ελεξγεηψλ θαη δίλεη έκθαζε ζηηο βαζηθέο ελαιιαθηηθέο 

απνθάζεηο θαη ηε δνκεκέλε αηηηνιφγεζε. 

 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ ζηνηρεηνζεηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ θαζεγεηή 

Jean-Pierre Brans (Παλεπηζηήκην Βξπμειιψλ) ην 1982 (Brans and Mareschal, 2005). 

ηε ζπλέρεηα εμειίρζεθε (κεηαμχ άιισλ θαη ε επέθηαζε GAIA )θαη εθαξκφζηεθε απφ 

ηνλ ίδην ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Bertrand Mareschal (Solvay Brussels School 

of Economics and Management, Παλεπηζηήκην Βξπμειιψλ ). 

 

Ζ πεξηγξαθηθή πξνζέγγηζε GAIA (Brans and Mareschal, 1988) δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζηνλ ιήπηε απφθαζεο λα απεηθνλίζεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνβιήκαηνο 

                                                 

25
 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Residence_permits_statistics 
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ιήςεο απφθαζεο. Ο θαζέλαο, φπσο ζα δνχκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηθήο καο 

απεηθφληζεο, κπνξεί εχθνια λα δηαθξίλεη ζπγθξνχζεηο ή ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ 

θξηηεξίσλ, λα εληνπίζεη νκάδεο-ζπκπιέγκαηα ελεξγεηψλ θαη λα μερσξίζεη 

αμηνζεκείσηεο επηδφζεηο θάπνησλ ζπλδπαζκψλ. 

 

Ζ θαλνληζηηθή πξνζέγγηζε PROMETHEE (Brans and Vincke, 1985) παξέρεη ζηνλ 

ιήπηε απφθαζεο κεξηθή (partial ranking) θαη πιήξε ηαμηλφκεζε (complete ranking) 

ησλ ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ-επηινγψλ.  

 

Ζ κέζνδνο PROMETHEE ρξεζηκνπνηήζεθε παγθνζκίσο κε επηηπρία ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ, ελψ ην 2010 εθδφζεθαλ αξθεηά επηζηεκνληθά εγρεηξίδηα γηα ηηο 

επεθηάζεηο, ηηο εθαξκνγέο θαη ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γχξσ απφ ηελ κεζνδνινγία 

ρξήζεο ηνπ. 

 

2.1.2  Υξήζεηο θαη εθαξκνγέο 

 

Σα PROMETHEE θαη GAIA βξίζθνπλ εθαξκνγή ηφζν ζε πξνβιήκαηα πνπ ρξήδνπλ 

μεθάζαξεο απαληήζεηο φζν θαη πνιχπινθα πξνβιήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ πνιιά 

θξηηήξηα, θαη εκπιέθνληαη νη πξνζσπηθέο αληηιήςεηο αηφκσλ θαη ε αλζξψπηλε θξίζε. 

Δπηπξφζζεηα, νη απνθάζεηο ζηα πεξίπινθα απηά πξνβιήκαηα ζα έρνπλ καθξνπξφζεζκε 

επηξξνή. Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ησλ κεζφδσλ δηαθξίλεηαη φηαλ ζεκαληηθά 

ζηνηρεία ηεο απφθαζεο είλαη δχζθνια κεηξήζηκα ή ζπγθξίζηκα ή φηαλ ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηκεκάησλ ή νκάδσλ αηφκσλ είλαη πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εηδηθνηήησλ ή ησλ αληηιήςεψλ ηνπο. 

 

Έηζη, έρνπκε ηα εμήο πεδία εθαξκνγήο ησλ  PROMETHEE θαη GAIA : 

 

 Δπηινγή- Ζ επηινγή κίαο ελαιιαθηηθήο κεηαμχ ελφο ζπλφινπ ελαιιαθηηθψλ, ζπλήζσο 

φηαλ εκπιέθνληαη πνιιά θξηηήξηα. 

 Ηεξάξρεζε- Καζνξηζκφο ηεο βαξχηεηαο θάζε ελαιιαθηηθήο κεηαμχ ελφο ζπλφινπ 

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα επηιέμνπκε έλα κνλαδηθφ ή απιά λα 

ηα θαηαηάμνπκε-ηεξαξρήζνπκε. 

 Καηαλνκή πόξσλ- Καηαλνκή πφξσλ κεηαμχ ελφο ζπλφινπ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ.  

 Σαμηλόκεζε- Βάδνληαο έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ ζε ζεηξά απφ ην ιηγφηεξν 

επηζπκεηφ πξνο ην πεξηζζφηεξν. 
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 Δπίιπζε αληηθξνπόκελσλ απόςεσλ- Γηεπζέηεζε δηαθνξψλ κεηαμχ νκάδσλ κε 

εκθαλψο αζχκβαηνπο ζηφρνπο. 

 

Οη εθαξκνγέο ησλ PROMETHEE θαη GAIA ζε πεξίπινθα πνιπθξηηεξηαθά ζελάξηα 

ιήςεο απνθάζεσλ είλαη ρηιηάδεο θαη έρνπλ δψζεη απνηειέζκαηα ζε δεηήκαηα 

ζρεδηαζκνχ, θαηαλνκήο πφξσλ, ζέζπηζε πξνηεξαηνηήησλ θαη επηινγή κεηαμχ 

ελαιιαθηηθψλ. Άιιεο ρξήζεηο έρνπκε ζπλαληήζεη ζηελ πξφβιεςε, ζηελ επηινγή 

ηαιέλησλ θαη ζηελ αλάιπζε επηινγήο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

2.2  Σν καζεκαηηθό κνληέιν 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα έρνπκε ζθνπφ λα παξνπζηάζνπκε ηελ γεληθή ινγηθή κε ηελ 

νπνία δνπιεχεη ε κέζνδνο PROMETHEE θαη GAIA, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

θαηαλνήζνπκε κεηέπεηηα ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πάξνπκε απφ ηελ εηζαγσγή ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο Eurostat γηα ηελ δηθή καο κειέηε ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκεηέεο απφ ηνπο 

κεηαλάζηεο ρψξεο αλάινγα κε ηνπο ιφγνπο κεηαλάζηεπζεο.   

 

Ζ κεζνδνινγία πεξηιακβάλεη ηξία βαζηθά βήκαηα: 

1) ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θιηκάθσλ πξνηίκεζεο γηα θάζε δεπγάξη επηινγψλ γηα θάζε 

θξηηήξην 

2) ηνλ ππνινγηζκφ κνλνθξηηεξηαθψλ ξνψλ 

3) ηνλ ππνινγηζκφ ζπλνιηθψλ ξνψλ 

Βαζηδφκελνη ζηηο ζπλνιηθέο ξνέο, ιακβάλνπκε κία ηαμηλφκεζε ησλ επηινγψλ θαζψο 

θαη κία γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφθαζεο.  

 

Ζ κέζνδνο PROMETHEE βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ θιηκάθσλ πξνηίκεζεο
26

. Μία 

θιίκαθα πξνηίκεζεο ιακβάλεη ηηκέο απφ 0 κέρξη 1, πνπ εθθξάδεη πψο κία επηινγή είλαη 

πην επηζπκεηή απφ κία άιιε, απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ιήπηε απφθαζεο. Βαζκφο 

πξνηίκεζεο 1 ζεκαίλεη ηζρπξή (strong) πξνηίκεζε κίαο εθ ησλ επηινγψλ γηα ην 

θξηηήξην πνπ ιήθζεθε ππφςε. Αλ δελ ππάξρεη θακία πξνηίκεζε, ηφηε ν βαζκφο 

πξνηίκεζεο είλαη 0.  Απφ ηελ άιιε, αλ ππάξρεη κεξηθή πξνηίκεζε αιιά φρη απφιπηε 

πξνηίκεζε, ηφηε ν βαζκφο ζα είλαη θάπνπ κεηαμχ 0 θαη 1. 

 

                                                 

26
 http://www.promethee-gaia.net/assets/vpmanual.pdf 
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Υξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «δεπγαξσηή» (ή αιιηψο αλά δχν-pairwise) θιίκαθα 

πξνηίκεζεο, θαζψο ε πξνηίκεζε ηεο επηινγήο Α έλαληη ηεο επηινγήο Β δελ κπνξεί λα 

κεησζεί εμαηηίαο ηεο πξνηίκεζεο ηεο επηινγήο Β έλαληη ηεο επηινγήο Α (νχηε ην 

αληίζεην). Ζ κέζνδνο ζα βνεζήζεη ηνλ ιήπηε απφθαζεο λα αμηνινγήζεη απηέο ηηο 

κνλνθξηηεξηαθέο θιίκαθεο-βαζκίδεο πξνηίκεζεο. Γηα θάζε θξηηήξην, ε κνλνθξηηεξηαθή 

βαζκίδα πξνηίκεζεο ππνινγίδεηαη κέζσ επαλαθιηκάθσζεο (rescaling) ή 

εκπινπηίδνληαη νη εθηηκήζεηο-αμηνινγήζεηο ησλ επηινγψλ κέζσ επηπιένλ πιεξνθνξηψλ 

πξνηίκεζεο. 

 

Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία ζην PROMETHEE είλαη πψο ν ιήπηεο απφθαζεο 

αληηιακβάλεηαη ηελ δηαθνξά κεηαμχ ησλ (αληηθεηκεληθψλ) εθηηκήζεσλ-αμηνινγήζεσλ 

ζε θάζε θξηηήξην μερσξηζηά. Απηέο νη δεπγαξσηέο ζπγθξίζεηο βαζίδνληαη ζηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ εθηηκήζεσλ γηα ηηο 2 επηινγέο ( π.ρ. ε δηαθνξά κεηαμχ επηινγήο ηεο 

νπεδίαο θαη ηεο Διιάδαο). Γη’απηφ, ν ιήπηεο απφθαζεο κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ 2 

ηχπσλ ζπλαξηήζεσλ πξνηίκεζεο (preference function): ηεο γξακκηθήο θαη ηεο Gaussian 

ζπλάξηεζεο. 

 

 

  Γηάγξακκα 2.2.1  Γξακκηθή (αξηζηεξά) θαη Gaussian (δεμηά) ζπλάξηεζε πξνηίκεζεο. 

  Πεγή: Multi-Criteria Decision Analysis: Methods and Software,2013 

 

Αλ ν ιήπηεο απφθαζεο ρξεζηκνπνηήζεη ηελ γξακκηθή ζπλάξηεζε, ηφηε νη πξνηηκήζεηο 

ζηαδηαθά ζα απμάλνληαη φπσο ζα απμάλεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εθηηκήζεσλ ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ζπλάξηεζε πξνηίκεζεο Gaussian ηφηε 

ε αχμεζε αθνινπζεί κία εθζεηηθή ζπλάξηεζε. 

 

Γηα λα εμαθξηβψζνπκε θάζε ζπλάξηεζε πξνηίκεζεο ρξεηάδνληαη κία ή δχν παξάκεηξνη. 

Ζ γξακκηθή ζπλάξηεζε πξνηίκεζεο απαηηεί 2 παξακέηξνπο: έλα φξην αδηαθνξίαο q θαη 
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έλα φξην πξνηίκεζεο p. Απφ ηελ άιιε, ε ζπλάξηεζε πξνηίκεζεο Gaussian απαηηεί κία 

κφλν παξάκεηξν, ην ζεκείν δηαθχκαλζεο s. 

 

Αλ ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εθηηκήζεσλ γηα έλα θξηηήξην είλαη κηθξφηεξε απφ ην φξην 

αδηαθνξίαο, ηφηε δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν επηινγψλ (ν βαζκφο 

πξνηίκεζεο είλαη 0), δειαδή αλ έρνπκε 0, είηε επηιέμνπκε (γηα παξάδεηγκα) ηελ Διιάδα 

είηε επηιέμνπκε ηελ νπεδία ζα είλαη ην ίδην. Αλ ε δηαθνξά είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 

φξην πξνηίκεζεο, ηφηε ε πξνηίκεζε ηεο κίαο έλαληη ηεο άιιεο είλαη ηζρπξή (βαζκφο 

πξνηίκεζεο ίζνο κε 1). Ζ ζπλάξηεζε πξνηίκεζεο δείρλεη ηνλ βαζκφ πξνηίκεζεο γηα 

δηαθνξέο κεηαμχ νξίνπ αδηαθνξίαο θαη νξίνπ πξνηίκεζεο. 

 

2.2.1  Μνλνθξηηεξηαθέο ζεηηθέο, αξλεηηθέο θαη θαζαξέο ξνέο 

 

Καζψο δελ είλαη εχθνιν λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ γξαθηθή απεηθφληζε, 

εηδηθά φηαλ ν αξηζκφο ησλ επηινγψλ είλαη κεγάινο, νη βαζκίδεο πξνηίκεζεο 

εθθξάδνληαη κέζα απφ ζεηηθέο, αξλεηηθέο θαη θαζαξέο ξνέο. 

 

Ζ κνλνθξηηεξηαθή ζεηηθή ξνή είλαη κία επηινγή κε ηηκή κεηαμχ 0 θαη 1. Τπνδεηθλχεη 

πψο κία επηινγή είλαη πξνηηκεηέα κεηαμχ φισλ ησλ άιισλ επηινγψλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. ζν πςειφηεξε είλαη ε ζεηηθή ξνή, ηφζν πην πξνηηκεηέα είλαη 

κία επηινγή ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο. Αληηιακβαλφκαζηε επνκέλσο, φηη ε ηηκή 

κίαο ζεηηθήο ξνήο πξέπεη λα κεγηζηνπνηείηαη. 

 

Ζ αξλεηηθή ξνή αληηπξνζσπεχεη κία κέζε ζπκπεξηθνξά. Μεηξάεη πψο νη άιιεο 

ελέξγεηεο πξνηηκνχληαη έλαληη κίαο επηινγήο. Έηζη, ε αξλεηηθή ξνή ιακβάλεηαη, 

ιακβάλνληαο έλαλ κέζν φξν φισλ ησλ βαζκψλ πξνηίκεζεο ησλ επηινγψλ πνπ 

ζπγθξίλνληαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε επηινγή (εμαηξψληαο βέβαηα ηνλ βαζκφ πξνηίκεζεο 

φηαλ ζπγθξίλεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ πνπ είλαη 0). Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη θάζε αξλεηηθή 

ξνή είλαη εδψ απφ 0 κέρξη 1 θαη πξέπεη λα ειαρηζηνπνηείηαη θαζψο απεηθνλίδεη ηελ 

αδπλακία κίαο επηινγήο λα ζπγθξηζεί κε ηηο ππφινηπεο. 

 

Σέινο, κε ηελ θαζαξή ξνή καο δίλεηε ε δπλαηφηεηα λα ιάβνπκε ππφςε ηφζν ηηο ζεηηθέο 

φζν θαη ηηο αξλεηηθέο ξνέο. Απηφ γίλεηαη αθαηξψληαο ηελ αξλεηηθή ξνή κίαο επηινγήο 

απφ ηελ ζεηηθή ηεο ξνή. Οη αμίεο ησλ θαζαξώλ ξνώλ θπκαίλνληαη κεηαμχ -1 θαη 1 θαη 

πξέπεη λα κεγηζηνπνηνύληαη. 
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 2.2.2  Πνιπθξηηεξηαθέο ξνέο 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα ιάβνπκε ππφςε καο πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξηηήξηα, ν 

ιήπηεο απφθαζεο πξέπεη λα καο παξέρεη ηελ ζρεηηθή ζεκαζία θάζε θξηηεξίνπ, θαζψο 

θάπνηα θξηηήξηα κπνξεί (γηα ηνλ ίδην ηνλ ιήπηε) λα έρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ 

θάπνηα άιια. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαζνξίδνληαη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα θάζε 

θξηηήξην, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ κνλνθξηηεξηαθψλ ξνψλ ζε 

ζπλνιηθέο ζεηηθέο, αξλεηηθέο θαη θαζαξέο ξνέο πνπ δίλνπλ κία ζπλνιηθή εηθφλα κε φια 

ηα θξηηήξηα θαη νδεγνχλ ζηελ πην επηζπκεηή επηινγή. Οη ζπλνιηθέο ζεηηθέο, αξλεηηθέο 

θαη θαζαξέο ξνέο ιακβάλνπλ ηηκέο φπσο νη κνλνθξηηεξηαθέο. 

 

2.2.3  Σαμηλόκεζε βάζεη PROMETHEE I 

 

ηελ ελ ιφγσ ηαμηλφκεζε κία επηινγή έρεη θαιχηεξε ζέζε ζηελ θιίκαθα απφ κία άιιε 

αλ νη ζπλνιηθέο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ξνέο ηεο είλαη ηαπηφρξνλα θαιχηεξεο, δειαδή 

φηαλ έρεη ηελ πςειφηεξε ζπλνιηθή ζεηηθή ξνή θαη ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή αξλεηηθή 

ξνή.  

 

Μία επηινγή έρεη ρεηξφηεξε ζέζε ζηελ θιίκαθα απφ κία άιιε, αλ ηφζν ε ζπλνιηθή 

ζεηηθή φζν θαη ε ζπλνιηθή αξλεηηθή ηηκή ηεο είλαη νη ρεηξφηεξεο απφ απηέο ησλ άιισλ 

επηινγψλ. 

 

Γχν επηινγέο δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ αλ ε κία επηινγή έρεη ηελ θαιχηεξε ζεηηθή 

ηηκή αιιά ηελ ρεηξφηεξε αξλεηηθή ξνή (θαη ην αληίζεην). 

 

Σέινο, νη επηινγέο ραξαθηεξίδνληαη αδηάθνξεο, αλ έρνπλ παξφκνηεο ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο ξνέο. 

 

2.2.4  Σαμηλόκεζε βάζεη PROMETHEE II 

  

Ζ ηαμηλφκεζε απηή αθνξά κφλν ηηο θαζαξέο ξνέο θαη νδεγεί ζε κία ζπλνιηθή 

ηαμηλφκεζε φισλ ησλ επηινγψλ.  

 

Γελ πθίζηαηαη πεξίπησζε κε ζπγθξηζηκφηεηαο κεηαμχ θάπνησλ επηινγψλ, θαζψο νη 

επηινγέο ηνπνζεηνχληαη ζε έλαλ άμνλα απφ ην θαιχηεξν πξνο ην ρεηξφηεξν. 
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2.2.5  Απεηθόληζε GAIA 

 

Ζ απεηθφληζε GAIA είλαη κία δπζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνπ πξνβιήκαηνο ιήςεο 

απφθαζεο. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιεπξέο ελφο ηέηνηνπ πξνβιήκαηνο, ηηο επηινγέο, ηα 

θξηηήξηα, ηα φξηα θαη ηηο βαξχηεηεο βάζεη πξνηηκήζεσλ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ιήπηε ηεο 

απφθαζεο. 

 

ε φηη αθνξά ηελ εξκελεία ελφο ηέηνηνπ δηαγξάκκαηνο ζα δνχκε αλαιπηηθά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζην δηθφ καο πξφβιεκα ιήςεο απφθαζεο. Οη βνχιεο απεηθνλίδνπλ ηηο 

επηινγέο θαη ηα ηφμα ηα θξηηήξηα. Ζ ζέζε ησλ επηινγψλ ζα δψζνπλ ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

κία ηδέα γηα ηελ νκνηφηεηα κεηαμχ θάπνησλ επηινγψλ, φζν πην θνληά είλαη κεηαμχ ηνπο 

θάπνηεο ελέξγεηεο ηφζν πην φκνηεο είλαη κεηαμχ ηνπο. Ζ ζρεηηθή ζέζε ησλ θξηηεξίσλ 

ππνδεηθλχνπλ ηελ ζπζρέηηζε ή κε ησλ θξηηεξίσλ κεηαμχ ηνπο. ζν πην θνληά είλαη ηα 

βέιε κεηαμχ ηνπο, ηφζν πην ζρεηηθά είλαη ηα θξηηήξηα κεηαμχ ηνπο. ζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε γσλία κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ, ηφζν πην αληηθξνπφκελα είλαη κεηαμχ ηνπο. Δίλαη 

αληηιεπηφ επνκέλσο, πψο ε κνληεινπνίεζε κέζσ GAIA δηεπθνιχλεη ηελ απεηθφληζε 

αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ. Δπηπιένλ, ην κήθνο ησλ ηφμσλ-θξηηεξίσλ είλαη 

δηαθνξεηηθά. ζν πην κεγάιν είλαη έλα ηφμν, ηφζν πην επηθξαηέο θαη ηζρπξφ είλαη έλα 

θξηηήξην. Καηαιαβαίλνπκε επνκέλσο, φηη ν κήθνο ηνπ βέινπο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηα 

φξηα θαη ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο πνπ έρνπλ επηιερζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

 

Ζ φιε αλάιπζε νδεγεί ζε κία ζπκβηβαζηηθή επηινγή-ιχζε ζην πξφβιεκα ιήςεο 

απφθαζεο, ε νπνία απεηθνλίδεηαη επίζεο κε έλα ζρεηηθφ βέινο πνπ νλνκάδεηαη ξάβδνο 

απφθαζεο (decision stick). Ζ ζέζε ησλ δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ ζε ζρέζε κε ηελ ζέζε 

ηεο ξάβδνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο απηψλ. ζν πην ςειά ζηελ ξάβδν 

βξίζθεηαη κία επηινγή, ηφζν θαιχηεξε επηινγή είλαη. Παξφια απηά, ε απεηθφληζε 

GAIA ραξαθηεξίδεηαη απφ ην κεηνλέθηεκα ηεο απψιεηαο πιεξνθνξηψλ, ιφγσ ηεο 

δπζδηάζηαηεο απεηθφληζεο. 

 

ηελ παξαπέξα παξάζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ δέθα 

ρσξψλ ηεο ΔΔ πνπ είλαη αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα 

αθφκε εξγαιείν ηεο απεηθνληζηηθήο κεζφδνπ GAIA. Απηφ είλαη ηα GAIA Webs. Με 

απηφ ην εξγαιείν θαζίζηαηαη δπλαηή ε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ θαζαξψλ ξνψλ θάζε 

θξηηεξίνπ γηα θάζε ελέξγεηα-ρψξα μερσξηζηά. ε απηή ηελ απεηθφληζε, ηα θξηηήξηα 

εθηείλνληαη γχξσ απφ έλα θέληξν. Σα θξηηήξηα πνπ εθθξάδνπλ παξφκνηεο πξνηηκήζεηο 
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βξίζθνληαη θνληά κεηαμχ ηνπο. Σν κήθνο ηνπ άμνλα θάζε θξηηεξίνπ αληηθαηνπηξίδεη 

ηελ θαζαξή ξνή (-1 ζην θέληξν ελφο εζσηεξηθνχ θχθινπ θαη +1 φζν απνκαθξπλφκαζηε 

απφ ην θέληξν ηνπ θχθινπ). Ο θχθινο απηφο απεηθνλίδεη ηελ θαζαξή ξνή ζην ζχλνιν 

ησλ θξηηεξίσλ. Ο θχθινο είλαη πξάζηλνο φηαλ ε πνιπθξηηεξηαθή θαζαξή ξνή είλαη 

ζεηηθή θαη θφθθηλνο φηαλ είλαη αξλεηηθή. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν θχθινο, ηφζν πην 

θνληά είλαη ε εθάζηνηε ρψξα ζηνλ θαηαιιειφηεξν πξννξηζκφ. Δπηπιένλ, εκθαλίδεηαη 

θαη ε ξάβδνο απφθαζεο, ψζηε λα κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ηε ζέζε ηεο ζε ζρέζε κε ηα 

θξηηήξηα.    
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Κεθάιαην 3 

 

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 

 

3.1 Δηζαγσγή - Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ PROMETHEE-GAIA ζηελ επηινγή 

κεηαλαζηεπηηθνύ πξννξηζκνύ. 

 

Μεηά ηελ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ινγηθήο PROMETHEE-GAIA ζα πξνρσξήζνπκε 

ζε ρξήζε απηήο, πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίζνπκε ηηο πξνηηκήζεηο πξννξηζκνχ ππεθόσλ 

ηξίησλ ρσξώλ, κέζα ζηελ πεληαεηία 2011-2015, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα 

κεηαλαζηεχζνπλ ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ιφγνπο πνπ αλαιχζακε 

εθηελψο ζηελ πξψηε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο καο. πγθεθξηκέλα, έρεη γίλεη επηινγή δέθα 

ρσξψλ ηεο Έλσζεο πνπ απνηεινχλ βαζηθνχο πξννξηζκνχο κεηαλαζηψλ θαη νη νπνίεο 

ζηελ εθαξκνγή PROMETHEE-GAIA ζα είλαη νη δηαθνξεηηθέο επηινγέο καο (actions). 

ε απηέο ηηο ρψξεο κεηαλαζηεχνπλ κε ππήθννη ηεο ΈΔ γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθνχο, 

εθπαηδεπηηθνχο (κνξθσηηθνχο ή εξεπλεηηθνχο), νηθνλνκηθνχο (επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο) θαη άιινπο (π.ρ. αλζξσπηζηηθνί ιφγνη-ιφγνη αλσηέξαο βίαο). ιεο νη 

παξαπάλσ αηηίεο πνπ σζνχλ ζηελ κεηαλάζηεπζε πξνο ηνπο θφιπνπο ηεο ΔΔ 

αλαιχζεθαλ απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπο ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. Οη αηηίεο απηέο 

ζηελ κέζνδν PROMETHEE-GAIA ζα απνηεινχλ ηα δηαθνξεηηθά καο θξηηήξηα 

(criteria). Πεγή καο γηα ηα ζηνηρεία ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ εηζήρζεζαλ ζε 

θάζε ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεληαεηίαο είλαη ε Eurostat
27

. Δηδηθφηεξα, απφ 

ηελ ηειεπηαία πήξακε ζηνηρεία γηα ηνπο αξηζκνχο πξώησλ αδεηώλ δηακνλήο πνπ 

ρνξεγήζεθαλ ζηηο εθάζηνηε ρψξεο. Αληηιακβαλφκαζηε επνκέλσο φηη πξφθεηηαη γηα 

λόκηκνπο κεηαλάζηεο. Τπελζπκίδνπκε φηη ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνπκε ζηελ εθαξκνγή 

είλαη ν αξηζκφο ησλ ρνξεγνχκελσλ πξψησλ αδεηψλ δηακνλήο αλά 1000 θαηνίθνπο ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο εθάζηνηε ρψξαο ηελ νηθεία ρξνληά
28

.  

 

                                                 

27
 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

28
 Δπνκέλσο, γηα παξάδεηγκα ζηελ Πνξηνγαιία ν πξψηνο δεθαδηθφο αξηζκφο ζηελ ζηήιε ησλ evaluations 

πνπ  είλαη 1,724 αλαθέξεηαη ζηηο πξψηεο άδεηεο πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηελ ελ ιφγσ ρψξα γηα νηθνγελεηαθνχο 

ιφγνπο. Γφζεθαλ 1,724 άδεηεο δηακνλήο αλά 1000 θαηνίθνπο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

Πνξηνγαιίαο. 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Ωο πξώηε άδεηα δηακνλήο νξίδεηαη θάζε άδεηα πνπ ρνξεγείηαη ζε έλα άηνκν γηα πξψηε 

θνξά. Ζ άδεηα δηακνλήο ζεσξείηαη λέα άδεηα αθφκε θαη αλ ην ρξνληθφ θελφ κεηαμχ ηεο 

ιήμεο ηεο παιηάο άδεηαο θαη ηεο έλαξμεο ηεο θαηλνχξηαο είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο, 

αγλνψληαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο. Ζ 

ζχκβαζε ηεο λέαο άδεηαο ζρεηίδεηαη κε ηηο άδεηεο πνπ εθδίδνληαη ζε φια ηα επίπεδα  

δηνηθεηηθήο / δηθαζηηθήο πεξίπησζε  (π.ρ .: Πξσηνδηθείνπ, αίηεζε αλαηξέζεσο, θιπ) θαη 

απφ φιεο ηηο εζληθέο αξρέο. 

 

Ξεθηλάκε κε ηελ παξάζεζε ησλ ζρεηηθψλ πηλάθσλ ηεο κεζφδνπ PROMETHEE, ζηνπο 

νπνίνπο εηζάγακε ηα ζρεηηθά αξηζκεηηθά δεδνκέλα αλά έηνο, απφ ην 2011 έσο ην 2015 

αιιά θαη ηα 4 δηαθνξεηηθά θξηηήξηα. Θεσξνχκε φηη φια ηα θξηηήξηα πξέπεη λα 

κεγηζηνπνηεζνχλ γηα ηελ εχξεζε ηνπ θαιχηεξνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πξννξηζκνχ κέζα 

ζηελ εμεηαδφκελε πεληαεηία. Ζ βαξχηεηα είλαη ηζνκεξψο θαηαλεκεκέλε ζηα 4 θξηηήξηα 

θαη δελ έρνπκε εηζάγεη φξηα αδηαθνξίαο θαη πξνηίκεζεο.  
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     Πίλαθαο 3.1.1 Απεηθφληζε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζηελ κέζνδν PROMETHEE γηα ην έηνο 2011 

 

 

 

 

 

  



43 

 

     Πίλαθαο 3.1.2 Απεηθφληζε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζηελ κέζνδν PROMETHEE γηα ην έηνο 2012 
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     Πίλαθαο 3.1.3 Απεηθφληζε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζηελ κέζνδν PROMETHEE γηα ην έηνο 2013 
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 Πίλαθαο 3.1.4 Απεηθφληζε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζηελ κέζνδν PROMETHEE γηα ην έηνο 2014 
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       Πίλαθαο 3.1.5 Απεηθφληζε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζηελ κέζνδν PROMETHEE γηα ην έηνο 2015 

 

 

 

Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ φπσο απηά παξαηέζεθαλ ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, 

ε PROMETHEE καο παξέρεη απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπλνιηθέο ζεηηθέο, 

ζπλνιηθέο αξλεηηθέο θαη ζπλνιηθέο θαζαξέο ξνέο θαη κία ζεηξά γξαθεκάησλ ηφζν θάζε 

ρξνληάο μερσξηζηά φζν θαη ζπλνιηθά φιεο ηεο πεληαεηίαο. 
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ηνλ πίλαθα ησλ ξνψλ ηεο πεληαεηίαο πνπ παξαζέηνπκε παξαθάησ, φπνπ ιακβάλνληαη 

ππφςε φια ηα θξηηήξηα, παξαηεξνχκε ηελ θαιχηεξε ζπλνιηθή θαζαξή ξνή λα ηελ έρεη 

ε νπεδία θαη κάιηζηα κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο. 

 

Απηφ ήηαλ επαθφινπζν, θαζψο ζπγθεληξψλεη ηελ πςειφηεξε ζπλνιηθή ζεηηθή ξνή θαη 

ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή αξλεηηθή ξνή. Με άιια ιφγηα, ε νπεδία είλαη ν 

πξνηηκφηεξνο κεηαλαζηεπηηθφο πξννξηζκφο ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο (κέγηζηε-

θαιχηεξε ζπλνιηθή ζεηηθή ξνή) θαη ηαπηφρξνλα δελ θαίλεηαη λα ζπγθξίλεηαη ζε φια ηα 

θξηηήξηα κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο (ειάρηζηε-ρεηξφηεξε ζπλνιηθή αξλεηηθή ξνή). Έηζη, 

θαη ε ζπλνιηθή θαζαξή ξνή (σο αθαίξεζε ηεο αξλεηηθήο ζπλνιηθήο απφ ηελ ζπλνιηθή 

ζεηηθή ξνή ) επηβεβαηψλεη ηελ ππεξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. 

 

Αθνινπζνχλ ε Ηξιαλδία, ε Φηλιαλδία, ε Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία. Ζ Γαιιία θαη ε 

Οιιαλδία (Κάησ Υψξεο) θαίλεηαη λα ηζνβαζκνχλ ζηελ 6
ε
 ζέζε (φπσο θαη ε Ηξιαλδία 

κε ηελ Φηλιαλδία ζηελ δεχηεξε ζέζε), γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ κε 

ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ρσξψλ κε ηελ έλλνηα φηη φπνηα ρψξα θαη αλ 

επηιέμεη απφ ηηο δχν (κε ηελ πξνηίκεζε ηνπ ιήπηε ηεο απφθαζεο λα έρνπλ γηα ηνλ ίδην 

φια ηα θξηηήξηα ηελ ίδηα βαξχηεηα) ζα απνθνκίζεη ηα ίδηα νθέιε. ηηο ηειεπηαίεο 

ζέζεηο βξίζθνληαη ε Πνξηνγαιία, ε Γεξκαλία θαη ε Διιάδα κε αξλεηηθέο ζπλνιηθέο 

θαζαξέο ξνέο σο νη ιηγφηεξν επηζπκεηνί κεηαλαζηεπηηθνί πξννξηζκνί. 

 

Πίλαθαο 3.1.6  Kαζαξέο ξνέο (πξψηε ζηήιε), ζεηηθέο(δεχηεξε ζηήιε), αξλεηηθέο (ηξίηε ζηήιε), γηα ηελ 

πεληαεηία 2011-2015. 
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Αθνινπζεί ε δπζδηάζηαηε απεηθφληζε GAIA (γξάθεκα 3.1.1), ηεο νπνίαο ε πηζηφηεηα 

απεηθφληζεο ζην δηθφ καο πξφβιεκα (ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο απεηθφληζεο δχν κφλν 

δηαζηάζεσλ) αγγίδεη ην 85,2%. ην γξάθεκα δηαθξίλνπκε ηα θξηηήξηα πνπ 

αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηηο κπιε γξακκέο θαη ηελ ξάβδν απφθαζεο πνπ 

αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ θφθθηλε γξακκή. Σν ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα έξρεηαη λα 

επηβεβαηψζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ ξνψλ. Δηδηθφηεξα, ε ζέζε ηεο 

νπεδίαο είλαη πην ςειά ζηελ ξάβδν απφθαζεο, γεγνλφο πνπ ηελ ππνδεηθλχεη σο ηελ 

θαιχηεξε επηινγή κεηαλάζηεπζεο γηα φιε ηελ πεληαεηία. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο, φπσο 

θάλεθε θαη απφ ηηο ζρεηηθέο ξνέο, ε νπεδία μερσξίδεη θαηά πνιχ απφ ηηο ππφινηπεο 

επηινγέο. Μεηά αθνινπζεί ε Φηλιαλδία, ε νπνία είλαη πην ρακειά ζηελ ξάβδν αιιά 

επίζεο αξθεηά ςειά ζε απηήλ (πνπ είλαη θαη ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην). Αθνινπζεί ε 

Ηξιαλδία, πνπ είλαη πην απνκαθξπζκέλε αιιά αξθεηά ςειά ζηε ξάβδν. Έηζη, 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ε Φηλιαλδία κε ηελ Ηξιαλδία απνηεινχλ παξφκνηα επηινγή 

κεηαλάζηεπζεο (βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πξνηίκεζεο ηνπ ιήπηε απφθαζεο). Κνληά 

ζηελ ξάβδν απφθαζεο αιιά φρη αξθεηά ςειά είλαη ε Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία. Αληίζηνηρα, 

ε Γαιιία θαη νη Κάησ Υψξεο βξίζθνληαη πνιχ θνληά κεηαμχ ηνπο, γεγνλφο πνπ 

αλαδεηθλχεη ηελ ζρεηηθφηεηα επηινγήο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ρσξψλ. Δκθαλήο είλαη 

θαη ε αξθεηά απνκαθξπζκέλε ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ξάβδν απφθαζεο. Σειεπηαίεο 

εκθαλίδνληαη ε Πνξηνγαιία, ε Γεξκαλία θαη ε Διιάδα, νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη αθφκα 

πην καθξηά, ηφζν απφ ηα θξηηήξηα, φζν θαη απφ ηελ ξάβδν απφθαζεο. 

 

ε φηη αθνξά ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη 

νηθνγελεηαθνί ιφγνη θαίλεηαη λα είλαη ηα πην αζπκβίβαζηα κεηαμχ ηνπο θξηηήξηα, θαζψο 

δηαγξάθνπλ ηελ κεγαιχηεξε κεηαμχ ηνπο γσλία. Μηθξφηεξε είλαη ε γσλία κεηαμχ ησλ 

άιισλ ιφγσλ θαη ησλ ακεηβφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά επίζεο ππάξρεη ζεκαληηθή 

έιιεηςε ζπζρέηηζεο απηψλ ησλ θξηηεξίσλ. Μεγαιχηεξε ζπζρέηηζε ππάξρεη κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ ιφγσλ θαη κεηαμχ ακεηβφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ ιφγσλ, ησλ νπνίσλ νη άμνλεο-ηφμα ζρεκαηίδνπλ κηθξφηεξεο γσλίεο αλά 

κεηαμχ ηνπο. Σα κήθε ησλ θξηηεξίσλ, πνπ είλαη ίζα κεηαμχ ηνπο, εθθξάδνπλ ηελ 

χπαξμε ίδηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο θαη ζηα ηέζζεξα.  
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Γξάθεκα 3.1.1 Απεηθνληζηηθή αλάιπζε GAIA γηα ηελ πεληαεηία 2011-2015 

 

 

Αθνινχζσο, παξαζέηνπκε ηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε πνπ πξνθχπηεη βάζεη 

PROMETHEE ranking I (γξάθεκα 3.1.2) πνπ δείρλεη ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ζε δχν 

θαηαθφξπθνπο άμνλεο βάζεη ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ξνώλ. Ο άμνλαο αξηζηεξά 

παξηζηά ηηο ζεηηθέο ξνέο θαη αξηζκείηαη απφ ην +1 κέρξη ην 0, απφ πάλσ πξνο ηα θάησ 

θαη ν αληηθξηζηφο άμνλαο ζηα δεμηά αξηζκείηαη απφ ην 0 κέρξη ην +1, απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ. Ζ δηάηαμε απηή ησλ αμφλσλ ππνδεηθλχεη ηελ ζπλήζε ζπζρέηηζε κίαο πςειήο 

ζεηηθήο ξνήο κε κία ρακειή αξλεηηθή ξνή. 
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Γξάθεκα 3.1.2.PROMETHEE I partial ranking γηα ηελ πεληαεηία 2011-2015 

 

 

Βάζεη PROMETHEE ranking II (γξάθεκα 3.1.3), ε θαηάηαμε γίλεηαη κε ηηο ζπλνιηθέο 

θαζαξέο ξνέο (ζεηηθή ξνή – αξλεηηθή ξνή) πάλσ ζε έλαλ κνλαδηθφ άμνλα πνπ 

αξηζκείηαη απφ ην -1 κέρξη ην +1. ε απηήλ ηελ απεηθφληζε δελ ππάξρεη πεξίπησζε κε 

ζπγθξηζηκφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη φιεο νη επηινγέο ηνπνζεηνχληαη ζηνλ άμνλα απφ ηελ 

θαιχηεξε κέρξη ηελ ρεηξφηεξε. Ζ ζέζε ησλ ρσξψλ θαη ζηα δχν γξαθήκαηα 

ζπγθεληξσηηθά γηα ηελ πεληαεηία 2011-2015 ζπκθσλνχλ ηφζν κε ηελ GAIA αλάιπζε 

φζν θαη κεηαμχ ηνπο. πγθεθξηκέλα, πξψηε είλαη ε νπεδία, αθνινπζεί ε Φηλιαλδία κε 

ηελ Ηξιαλδία, νη νπνίεο κνηξάδνληαη ηελ δεχηεξε ζέζε, Ηζπαλία θαη Ηηαιία. Ζ Γαιιία 

βξίζθεηαη ζηελ 6
ε
 ζέζε καδί κε ηηο Κάησ Υψξεο, ελψ ηειεπηαίεο θαηαηάζζνληαη ε 

Πνξηνγαιία, ε Γεξκαλία θαη ε Διιάδα σο νη ιηγφηεξν πξνηηκεηένη κεηαλαζηεπηηθνί 

πξννξηζκνί. 

 

Ηηαιία 

Κάησ Υψξεο - Γαιιία 
Ηηαιία 

Κάησ Υψξεο -Γαιιία 

Ηξιαλδία -Φηλιαλδία Ηξιαλδία -Φηλιαλδία 
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Γξάθεκα 3.1.3.PROMETHEE II complete ranking γηα ηελ πεληαεηία 2011-2015 

 

 

 

Ηηαιία 0,0333 
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                    2011                 2015 

Γξάθεκα 3.1.4. χγθξηζε κεηαλαζηεπηηθψλ πξννξηζκψλ κεηαμχ ηνπ έηνπο 2011 θαη ηνπ έηνπο 2015. 

 

Έλα γξάθεκα πνπ καο δίλεη ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε είλαη ην γξάθεκα 3.1.4. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ επηινγή «ζχγθξηζε ζελαξίσλ»(scenario comparison pairwise) ηνπ 

PROMETHEE πνπ καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ιήςεο 

απφθαζεο λα ζπγθξίλνπκε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο επηινγέο θαηά ην πξψην έηνο ηεο 

πεληαεηίαο, ήηνη ην 2011, θαη πψο απηέο κεηαβιήζεθαλ θαηά ην ηειεπηαίν έηνο ηεο 

πεληαεηίαο, ην έηνο 2015. Έρνπκε έηζη κία ζπλνπηηθή εηθφλα γηα ηελ εμέιημε ησλ 

πξνηηκήζεσλ.  Τπάξρεη επίζεο θαη ε επηινγή ζχγθξηζεο φισλ ησλ εηψλ αλά κεηαμχ 

ηνπο, δειαδή ηνπ 2011 κε φια ηα ππφινηπα έηε, ηνπ 2012 κε φια ηα ππφινηπα, θ.ν.θ. 

Αληίζηνηρα, έρνπκε θαη ην γξάθεκα 3.1.5. πάιη απφ ηελ επηινγή «ζχγθξηζε ζελαξίσλ» 

(scenario comparison – all scenarios). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε απεηθφληζε είλαη 

ζπλνιηθή θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο ζηαδηαθήο κεηαβνιήο ησλ 

επηινγψλ θαη ηελ δηαθχκαλζή ηνπο απφ ηελ κία ρξνληά ζηελ επφκελε.        

 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο ζα πξνρσξήζνπκε ζε εθηελή αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ ηάζεσλ 

πξννξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2011-2015 κε ηε βνήζεηα ησλ 

παξαπάλσ δηαγξακκάησλ θαη πνηνη παξάγνληεο ζπληεινχλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο 

θαιχηεξεο επηινγήο.  

 

Ηηαιία – Διιάδα 

Κάησ Υψξεο - Ηζπαλία 
Γαιιία – Κάησ Υψξεο 

Ηξιαλδία - Φηλιαλδία 
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Γξάθεκα 3.1.5. χγθξηζε κεηαλαζηεπηηθψλ πξννξηζκψλ φισλ ησλ εηψλ 2011-2015. 

 

3.2 Δξκελεία δηαγξακκαηηθήο απεηθόληζεο κεηαλαζηεπηηθνύ πξννξηζκνύ θαη 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ησλ επηιεγκέλσλ ρσξώλ 

 

ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα γξαθήκαηα, ηφζν ζην ζπλνπηηθφ φζν θαη ζην πην  

αλαιπηηθφ, δελ παξαηεξνχληαη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηηο επηινγέο ρψξαο πξννξηζκνχ 

απφ ηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα ηεο εμεηαδφκελεο πεληαεηίαο, εθηφο απφ κεξηθέο 

εμαηξέζεηο. Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε ηελ εμειηθηηθή πνξεία θάζε ρψξαο θαη ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα εληνπίζνπκε ηνπο ιφγνπο πνπ σζνχλ ζε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

επηινγψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ επηινγή ρψξαο. Απηφ ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε 

ηφζν ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε θάζε 

θξάηνο φζν θαη ηηο δξάζεηο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά θαηξνχο 

απφ ηα αξκφδηα φξγαλα.  

 

3.2.1  νπεδία 

 

Ζ νπεδία θαίλεηαη λα παξακέλεη ζρεηηθά ζηα ίδηα πςειά επίπεδα θαη λα θπξηαξρεί 

ζηελ πξψηε ζέζε θαζ’φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο. Πξφθεηηαη γηα κία ρψξα κε ηελ 

νηθνλνκία ηεο ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε, κία νηθνλνκία πνπ θηλείηαη σο «αηκνκεραλή», 

Ηξιαλδία - Φηλιαλδία 

Ηηαιία - Διιάδα 

Γαιιία – Κάησ Υψξεο 
Κάησ Υψξεο – Ηζπαλία 
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ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγφ νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο Μαγθληαιέλα Άληεξζνλ 
29

. Σν 2015, 

ζπλερίδεη, αλαπηπζζφηαλ κε ηνλ πην γξήγνξν ξπζκφ ηεηξαεηίαο θαη εθηηκάηαη φηη ηα 

επφκελα ρξφληα ε αλάπηπμή ηεο ζα είλαη ε ηαρχηεξε ζηελ πεξηθέξεηα (Ννξβεγία, 

νπεδία, Φηλιαλδία) κε ξπζκνχο άλσ ηνπ 3%. Αλαθνξηθά δε κε ηηο πέξαλ ησλ 

πξνβιέςεσλ δαπάλεο, ηηο νπνίεο ζα θιεζεί λα επσκηζηεί εμαηηίαο ησλ πςειψλ 

πξνζθπγηθψλ ξνψλ, δελ ζα ηελ πξνβιεκαηίζνπλ. Ζ θπβέξλεζε αλεζπρνχζε κήπσο 

δεκηνπξγεζεί έιιεηκκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ράξηο ζηηο γελλαηφδσξεο παξνρέο ηεο 

πξνο ηνπο αηηνχληεο άζπιν πξφζθπγεο. Πηζαλνινγείηαη πσο εμαηηίαο ηεο 

«αηκνκεραλήο» ε ηξχπα ζα είλαη κηθξφηεξε, παξφηη νη πξνζθπγηθέο δαπάλεο ζα είλαη 

απμεκέλεο θαηά 29 δηζ. θνξψλεο νπεδίαο (3,1 δηζ. επξψ). ηελ ζπξξίθλσζε ηεο 

ηξχπαο ζπλεηζθέξνπλ ηα απμεκέλα θνξνινγηθά έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

αλαπηπμηαθνχο ξπζκνχο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ 

απμήζεθε 3,9% ην πξνεγνχκελν ηξίην ηξίκελν Ηνπιίνπ – επηεκβξίνπ 2015 ελ 

ζπγθξίζεη κε ην ίδην δηάζηεκα ην 2014. ε ζχγθξηζε, ηψξα, κε ην δεχηεξν ηξίκελν 

Απξηιίνπ - Ηνπλίνπ ην ΑΔΠ ηεο νπεδίαο απμήζεθε 0,8%, δειαδή κε δηπιάζην ξπζκφ 

απφ ηηο πξνβιέςεηο ησλ αλαιπηψλ.  

 

ε φηη αθνξά ηελ νπεδία σο ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ, έρνπκε πνιιά λα πνχκε 

δεδνκέλνπ φηη απνηειεί κία απφ ηνπο θπξηφηεξνπο κεηαλαζηεπηηθνχο πξννξηζκνχο ελψ 

θεκίδεηαη γηα ηελ πξνζηαζία πνπ παξέρεη ζε κεγάιν κέξνο κεηαλαζηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ησλ εκπφιεκσλ δσλψλ. Ζ ρψξα, παξά ηνλ ζρεηηθά κηθξφ 

πιεζπζκφ ηεο (9,8 εθαη.) θαηέγξαςε ην 2015 ηνλ ηξίην κεγαιχηεξν αξηζκφ αηηνχλησλ 

αζχινπ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ απφ κεγαιχηεξα 

θξάηε φπσο ε Γαιιία ή ην Ζλ. Βαζίιεην. Οη πιεηνςεθία φζσλ αηηήζεθαλ άζπιν ηνπο 

επηηξάπεθε ε δηακνλή, δειαδή πεξίπνπ ην 72% ησλ αηηήζεσλ. 

 

Ο κεγάινο αξηζκφο αθίμεσλ πξνζθχγσλ πνπ παξαηεξήζεθε ηελ πεληαεηία 2011-2015 

απνηέιεζε κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ ρψξα, παξά ηα επείγνληα κέηξα πνπ έιαβε. 

Τπήξμαλ θσιχκαηα ζηελ ππνδνρή ηνπο θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ αηηνχλησλ 

άζπιν. ε φηη αθνξά ηελ ελζσκάησζή ηνπο, ππάξρνπλ επίζεο πξνβιήκαηα, φπσο 

κεησκέλε δπλαηφηεηα ζηέγαζεο, ε νπνία δελ επεξεάδεη κφλν ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο 

νπεδίαο αιιά θαη ηελ πεξηθέξεηα. Ζ θαηάζηαζε απηή δπζρεξαίλεη αθφκα πεξηζζφηεξν 

                                                 

29
 http://www.kathimerini.gr/841805/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/oikonomikh-atmomhxanh-ths-

skandinavias-h-soyhdia 
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ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη άιιεο δηαδηθαζίεο ελζσκάησζεο, φπσο είλαη ε 

εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, ε αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη ε εθπαίδεπζε. 

 

Ζ δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη θαη απηή 

πεξηνξηζκέλε (Parousel, 2016). ε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ OECD παξαηεξήζεθε φηη 

κφιηο ην 22% ησλ λέν-εηζεξρνκέλσλ αλδξψλ εξγαηψλ πεξηνξηζκέλεο κφξθσζεο 

βξήθαλ εξγαζία, ελψ νη γπλαίθεο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο πνπ βξήθαλ δνπιεηά αλήιζαλ 

ζην 8%. Μία έξεπλα ηνπ Swedish Migration Studies Delegation (Delmi) έδεημε φηη 

κφιηο ην 30% φισλ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ αθίρζεζαλ ην 1997-1999 είρε δνπιεηά κεηά 

απφ δχν ρξφληα δηακνλήο ζηελ νπεδία. Οη ηξέρνπζεο πξνθιήζεηο ηηο ρψξαο ζρεηηθά κε 

ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ πξνζθχγσλ είλαη νη ειιείςεηο πξνζσπηθνχ ζηα 

ζρνιεία, ζην ζχζηεκα πγείαο θαη ζηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο. Παξαηεξείηαη 

δειαδή ε αλάγθε γηα εξγαηηθφ δπλακηθφ πςειήο θαηάξηηζεο, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

ζηελ πξψηε ελφηεηα ηεο κειέηεο καο. Δμάιινπ, παξαηεξψληαο θαη ην γξάθεκα 3.2.1 

πνπ απεηθνλίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ρνξεγνχκελσλ πξψησλ αδεηψλ δηακνλήο ηεο 

πεληαεηίαο, ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ αθνξά ηελ θαηεγνξία νηθνγελεηαθψλ ιφγσλ 

(ην πιέγκα ησλ θξηηεξίσλ θαίλεηαη λα δηαγξάθεη φιν ηνλ άμνλα απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ), 

δειαδή πξφθεηηαη γηα αηηήζεηο κε ζθνπφ ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Μεηά 

αθνινπζνχλ νη ρνξεγήζεηο αδεηψλ γηα άιινπο ιφγνπο -θπξίσο θπγή απφ εκπφιεκεο 

θαηαζηάζεηο-(θαη εδψ ην πιέγκα GAIA θαιχπηεη φιν ηνλ ηζηφ ηνπ θξηηεξίνπ) θαη κεηά 

αθνινπζνχλ νη ακεηβφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, (ην πιέγκα θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ άμνλα ηνπ θξηηεξίνπ αιιά φρη φιν). Αλάινγα, κπνξεί λα εξκελεπηεί θαη ην 

πέξαζκα ηνπ πιέγκαηνο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο, νη νπνίνη θαηαηάζζνληαη 

ηειεπηαίνη ζηηο ρνξεγήζεηο αδεηψλ.  
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    Γξάθεκα: 3.2.1 GAIA Web νπεδία 2011-2015 

 

Ζ κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε κεηαμχ θξηηεξίσλ παξαηεξείηαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

άιισλ ιφγσλ ή κεηαμχ νηθνγελεηαθψλ θαη ακεηβφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, φπνπ 

παξαηεξνχκε ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο κηθξφηεξεο γσλίαο κεηαμχ ησλ ηφμσλ ηνπο. Δλψ ηα 

πιένλ αζπζρέηηζηα κεηαμχ ηνπο θξηηήξηα είλαη νη νηθνγελεηαθνί θαη νη άιινη ιφγνη πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε γσλία ηφμσλ. 

 

Γεδνκέλεο ηεο αλαθεξφκελεο θαηάζηαζεο, ζηελ εθπλνή ηνπ 2015, ε θπβέξλεζε ηεο 

ρψξαο, δηαπίζησζε φηη ρξεηάδεηαη έλα «δηάιεηκκα», ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη 

ζηηο πξνθιήζεηο πνπ εγείξνπλ ηα κεγάια κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα. Γηα λα ζπκβεί απηφ, 

έπξεπε λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ρψξα. Απηή ε 

θίλεζε ζεσξήζεθε επηηαθηηθή θαζψο ζην κέιινλ ζα ραξαθηεξηδφηαλ ζρεδφλ 

αθαηφξζσηε ε ρνξήγεζε αδεηψλ ζε κέιε νηθνγελεηψλ κε ζθνπφ ηελ νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε. Έηζη, επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο θαη απφ ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2016, ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ θηλνχληαη πξνο ηε νπεδία δελ επηηξέπεηαη λα 

κεηαθέξνπλ επηβάηεο ρσξίο ραξηηά. Δπηπιένλ, ρνξεγήζεθαλ πεξηζζφηεξα θνλδχιηα γηα 

ηελ ψζεζε κέηξσλ ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηελ ιήςε λέσλ πξσηνβνπιηψλ 

ζηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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ε φηη αθνξά ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη βξίζθεηαη, 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, αληηκέησπε κε ηηο θνηλσληθέο αληζόηεηεο, ιφγσ ηεο 

απμεκέλεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο. Δπνκέλσο, απηφο είλαη έλαο αθφκα ιφγνο πνπ επηηάζζεη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο.  

 

Οη κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο ηεο νπεδίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζρεηηθή αξζξνγξαθία 

σο πξννδεπηηθέο θαη θηιόδνμεο θαη παξά ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ζέιεη λα βιέπεη ηελ ζεηηθή πιεπξά ηεο κεηαλάζηεπζεο, 

απνζθνπψληαο ζε κειινληηθά νθέιε. Πνιηηηθέο νκάδεο ηεο ρψξαο πνπ απαξηίδνληαη 

απφ ην ζνζηαιν-δεκνθξαηηθφ θφκκα θαη ηνπο πξάζηλνπο ππνζηεξίδνπλ ζζελαξά ηελ 

ζπγθεθξηκέλε άπνςε. Γηα παξάδεηγκα, φινη νη θάηνηθνη ηεο ρψξαο αλεμαηξέησο 

εζληθφηεηαο έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα πξφλνηαο θαη κνηξάδνληαη ηα ίδηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα. Δμαίξεζε απφ απηφ ην πξνλφκην απνηεινχλ κφλν φζσλ ε 

αίηεζε δηακνλήο ηνπο είλαη ζε εθθξεκφηεηα. 

 

ινη έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία, απφ ηελ ζηηγκή πνπ γλσζηνπνηνχληαη 

ζηηο αξρέο. ε αλαδήηεζε εξγαζίαο κπνξνχλ λα πξνβνχλ αθφκε θαη απηνί πνπ δελ 

έρνπλ θάλεη αίηεζε αζχινπ θαη αθφκε δελ έρνπλ ιάβεη απάληεζε. ζνη θαηνξζψλνπλ 

λα βξνπλ δνπιεηά κάιηζηα θαη εξγάδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο κήλεο, κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ άδεηα δηακνλήο σο νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο αθφκα θαη αλ ε αίηεζε αζχινπ 

απνξξηθζεί, ελψ απνθηνχλ θαη πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο. 

 

Καζψο «ε εξγαζία απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν κέζν γηα θάπνηνλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

κέινο ηεο θνηλσλίαο», φπσο ηζρπξίδεηαη ε θπβέξλεζε ηεο νπεδίαο, πξνσζεί κέηξα γηα 

νκαιφηεξε θαη επθνιφηεξε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα,  

1) ε δξάζε μεθίλεζε παξέρνληαο θνλδχιηα γηα ηκήκαηα εθπαίδεπζεο ησλ αλεηδίθεπησλ 

ή ρακειήο εηδίθεπζεο εξγαηψλ ζε επαγγέικαηα φπσο κάγεηξεο, θξενπψιεο, δαζθάινπο.  

2) Υξεκαηηθή ελίζρπζε δφζεθε θαη ζηνπο δήκνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζηειερσζνχλ 

θαιχηεξα νη ππεξεζίεο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο θαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο κεηαλάζηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φζν απηνί αλακέλνπλ απάληεζε γηα ηελ εμέιημε ηεο αίηεζήο ηνπο. 

3) Παξνρή ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζρέδηα ελζσκάησζεο πξνζαξκνζκέλα 

ζηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη.  
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4) Δηδηθά παθέηα ειαθξχλζεσλ ζε εηαηξείεο πνπ παξνπζηάδνπλ αλάγθεο ζε εξγαηηθά 

ρέξηα θαη ζέινπλ λα ζπκβάινπλ ζηελ απαζρφιεζε θάπνησλ λέν-εηζεξρφκελσλ 

κεηαλαζηψλ. 

5) Παξάιιεια, αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή θαηαλνκήο ηνπο ζηνπο πην 

δπλακηθνχο δήκνπο ηεο ρψξαο, γεγνλφο πνπ λα θαζηζηά πην εχθνιε ηελ εχξεζε 

εξγαζίαο. 

 

3.2.2  Ηηαιία 

 

πγθεθξηκέλα, ε ρψξα πνπ εκθαλίδεη ηελ πην έληνλε κεηαβνιή-κείσζε, σο επηινγή 

κεηαλαζηεπηηθνχ πξννξηζκνχ, είλαη ε Ηηαιία, ε νπνία θαηά ην 2011 βξηζθφηαλ ζηελ 

δεχηεξε ζέζε θαη πέθηνληαο θάζε ρξνληά, βξέζεθε ην 2015 ζηελ έβδνκε ζέζε. ην 

γξάθεκα 3.2.2 GAIA web, ηα θξηηήξηα νηθνγελεηαθψλ ιφγσλ θαη ακεηβφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαίλεηαη λα θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ αδεηψλ κε 

ηνπο άιινπο ιφγνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αθνινπζνχλ. Ζ απμεκέλε δήηεζε ζε 

νηθνγελεηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο άδεηεο θηλείηαη πησηηθά θαζψο πξνρσξάκε πξνο ην 

ηέινο ηεο πεληαεηίαο. Οη άιιεο δχν θαηεγνξίεο αδεηψλ παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο. 

 

Απηφ έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηηο αιιαγέο ζην νηθνλνκηθφ ηνπίν, πνπ έξημαλ ηελ ρψξα 

ζε νηθνλνκηθή θξίζε. Μεησκέλε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά 22% ζε ζρέζε κε 

πξηλ ηελ είζνδφ ηεο ζηελ θξίζε, νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο πησρεχζεηο  θαη ε αλεξγία 

ζηνπο λένπο αλέξρεηαη ζην 44% θαη 11,7% ζην ζχλνιν ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ 
30

.   

 

                                                 

30
 http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1160293/xans-berner-zin 
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Γξάθεκα: 3.2.2 GAIA Web Ηηαιία 2011-2015 

 

Απφ ην 2012 θαη κεηά, νη κεηαλάζηεο πνπ εηζέξρνληαη λφκηκα ζηελ Ηηαιία νθείινπλ λα 

ππνγξάθνπλ έλα ζύκθσλν έληαμεο (integration agreement). Κάζε απνηπρία ζηελ 

ελαξκφληζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ θαη ζηελ επίηεπμε ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ 

ελζσκάησζεο νδεγεί ζε απέιαζε. Με ηελ ππνγξαθή νπ ζπκβνιαίνπ, νη 

λενεηζεξρφκελνη δειψλνπλ ηελ απνδνρή ηνπο θαη ζε έλα «θαηαζηαηηθό αμηώλ» 

(charter of values),  πνπ πηνζεηήζεθε απφ ην ππνπξγείν εζσηεξηθψλ
31

. 

 

Με ηελ πηνζέηεζε απηψλ ησλ κέηξσλ, ε Ηηαιία αθνινπζεί ην παξάδεηγκα άιισλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ. Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο παξαηεξνχληαη κεηαλαζηεπηηθέο-

εληαμηαθέο πνιηηηθέο δχν ηαρπηήησλ. Ζ κία κεξηκλεί πξσηίζησο ζηελ δνκηθή 

ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ, δειαδή ζηελ εηζδνρή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

ζηελ κφξθσζή ηνπο, ζηελ παξνρή ζε απηνχο ίζσλ δηθαησκάησλ, ίζσλ επζπλψλ θαη 

επθαηξηψλ. ηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθνπλ πνιηηηθέο πνπ επηζπκνχλ ζε πξψηε θάζε, 

πνιηηηζκηθή ελζσκάησζε, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

                                                 

31
 ζεζκνζεηηθή πξσηνβνπιία ππφ ηελ ππνπξγεία ηνπ Roberto Maroni, θεληξνδεμηάο θπβέξλεζεο, ην 

2009.Δθαξκνγή ην 2012. 
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θνηλσληθήο δσήο ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη ηελ απνδνρή εζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ αμηψλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ πνιηηηθέο πνπ πηζηεχνπλ φηη ε κεηαλάζηεπζε πξέπεη 

λα ζεσξείηαη ππνρξεσηηθή θαη γη απηφ νη επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζηνπο κεηαλάζηεο 

πξέπεη λα δίλνληαη εζεινληηθά.  

 

Γηαθξίλνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο ππνρξεσηηθψλ εληαμηαθψλ κέηξσλ: 

1) Μέηξα πξηλ ηελ είζνδν ζηελ ρψξα, πνπ ζθνπφ έρνπλ πξνιεπηηθά λα επηιέμνπλ πνηνο 

ζα εηζέιζεη ζηα εδάθε ηεο, ππφ ηελ ζθέςε φηη ν λενεηζεξρφκελνο πξέπεη λα έρεη θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα δείρλνπλ φηη κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο πνπ 

ηνλ ππνδέρεηαη. 

2) Μέηξα κεηά ηελ είζνδν ζηελ ρψξα, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμαθξίβσζε ηεο εληαμηαθήο 

δηαδηθαζίαο ησλ κεηαλαζηψλ, πνπ βξίζθνληαη αθφκε ζε θάζε πξνζσξηλήο δηακνλήο. 

3) Μέηξα πνπ θαζηζηνχλ ηελ ιήςε ηεο ππεθνφηεηαο άκεζα εμαξηεκέλε απφ ηνλ βαζκφ 

έληαμεο ζηνλ νπνίν έρεη θηάζεη ν ελδηαθεξφκελνο. 

 

Ζ Ηηαιία, κε έρνληαο πηνζεηήζεη νχηε κέηξα πξηλ ηελ είζνδν, νχηε κέηξα γηα ηελ 

απφδνζε ππεθνφηεηαο, απαηηεί απφ ηνπο πξνζσξηλά δηακέλνληεο λα ππνγξάςνπλ έλα 

ζχκθσλν έληαμεο θαη λα θηάζνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ελζσκάησζεο κέζα ζε 

2-3 ρξφληα. Ζ ηηαιηθή λνκνζεζία θαίλεηαη λα είλαη ε πην απζηεξή ζηελ Δπξψπε, θαζψο 

θάζε αλεπαξθή εληαμηαθή πνξεία ηηκσξείηαη κε απέιαζε. Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζε 

λα ραξαθηεξηζηεί πξνθαηεηιεκκέλε θαη αληηζπληαγκαηηθή (Cuttitta, 2014). Ζ 

πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο νη μέλνη πνπ 

πξνβαίλνπλ ζε αίηεζε γηα άδεηα δηακνλήο νθείινπλ λα δειψζνπλ φηη ζπκθσλνχλ κε ην  

«θαηαζηαηηθφ αμηψλ». Παξφιν πνπ αληίζηνηρα έγγξαθα ππάξρνπλ θαη ζε άιιεο ρψξεο, 

ην ηηαιηθφ επηδηψθεη ηελ δφκεζε εζληθήο «παξάδνζεο» κε ζεκέιην ιίζν ηελ ζξεζθεία, 

ελψ ηίζεηαη αληίζεην ζην Ηζιάκ. 

 

Καηά ην ηηαιηθφ ζχκθσλν έληαμεο, νη λενεηζεξρφκελνη πνπ αηηνχληαη άδεηα δηακνλήο 

(πξάγκα πνπ νθείινπλ λα θάλνπλ κέζα ζε 8 κέξεο απφ ηελ λφκηκε είζνδφ ηνπο ζηελ 

ρψξα) πξέπεη λα ππνγξάςνπλ ην ελ ιφγσ έγγξαθν, κε ην νπνίν δεζκεχνληαη φηη ζα 

εθπιεξψζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο έληαμεο. Δηδηθφηεξα, ε λνκνζεζία δεηά απφ 

ηνπο κεηαλάζηεο λα κάζνπλ ηελ ηηαιηθή γιψζζα σο έλα επίπεδν θαη ηελ ηηαιηθή 

θνπιηνχξα, λα εγγπεζνχλ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζρνιηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ παηδηψλ 

ηνπο θαη λα είλαη ζπλεπείο ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Παξαπέξα, πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνπλ ηηο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζεκειηψλεηαη ε ηηαιηθή θνηλσλία θαη νη λφκνη. 
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ε αληάιιαγκα, ε πνιηηεία ηνπο εγγπάηαη ηελ παξνρή ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ίζε 

θνηλσληθή κεηαρείξηζε αλεμαξηήησο θχινπ, θπιήο, γιψζζαο, ζξεζθείαο θαη πνιηηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, απνηξέπνληαο θάζε κνξθή ξαηζηζκνχ θαη δηαθξίζεσλ. Μεηαμχ ησλ 

πξνλνκίσλ πνπ απνιακβάλνπλ είλαη θαη ε πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα πγείαο θαη 

εθπαίδεπζεο.  

 

Οπζηαζηηθά, φιεο νη παξαπάλσ «ππνρξεψζεηο» ηνπ θξάηνπο δελ απνηεινχλ ηίπνηα 

παξαπάλσ απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη εζληθψλ λφκσλ γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Με ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθψλνπ, θάζε λενεηζεξρφκελνο 

εληάζζεηαη ζε έλα ζύζηεκα «πόλησλ», ηνπο νπνίνπο θεξδίδεη ή ράλεη αλάινγα κε ηελ 

εθπιήξσζε ή φρη ησλ πξνυπνζέζεσλ. Απψιεηα φισλ ησλ πφλησλ νδεγεί ζε απέιαζε 

απφ ηελ ρψξα. Κξίζηκν ζεκείν απηήο ηεο ηηαιηθήο πνιηηηθήο είλαη ε επρέξεηα ησλ 

θξαηηθψλ αξρψλ λα ηηκσξνχλ ηνπο θαηφρνπο ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ αδεηψλ (επί 

καθξψλ δηακελφλησλ, νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο ή αλζξσπηζηηθψλ ιφγσλ) ζε 

πεξίπησζε απφθιηζεο απφ ηα ππνρξεσηηθά ζεκεία ηεο ζπκθσλίαο. 

 

εκείν άμην αλαθνξάο είλαη θαη ην θαηαζηαηηθφ αμηψλ ή Carta dei valori della 

cittadinanza e dell’integrazione, ζεζκνζεηεκέλν ην 2007, πάιη απφ ην ππνπξγείν 

εζσηεξηθψλ θαη απνηειεί κέξνο ηνπ ζπκθψλνπ ελζσκάησζεο. χκθσλα κε ην δηάηαγκα 

πνπ ην πηνζεηεί, ην θαηαζηαηηθφ ζπλνςίδεη ηηο αξρέο πνπ ελέπλεπζαλ ην ζεζκηθφ 

πιαίζην θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο ππφ ηελ εμέιημε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

θαηλνκέλνπ, κέζα ζε έλα πιαίζην πνιηηηζκηθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ πινπξαιηζκνχ 

(Paparusso, Fokkema and Ambrosetti, 2016). Δπηπιένλ, ν ππνπξγφο εζσηεξηθψλ πξέπεη 

λα θαηεπζχλεη κεηαλαζηεπηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο λα ζεβαζηνχλ ηηο αξρέο 

ηνπ ζπκθψλνπ, κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζε θαη ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο. Παξά ηελ 

αλαθνξά ηνπ ζπκθψλνπ ζε πνιηηηζκηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ πινπξαιηζκφ, είλαη γεγνλφο 

φηη δελ αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο. Ο ίδηνο ππνπξγφο Αmato νκνινγεί 

φηη ην εκπλεχζηεθε απφ «πξνβιήκαηα» πνπ ππήξμαλ κε κνπζνπικάλνπο θαη φηη, ην 

Ηζιάκ απνηειεί πξφβιεκα δεδνκέλσλ θάπνησλ ηδενινγηψλ πεξί θαηαδπλάζηεπζεο ησλ 

γπλαηθψλ, πνιπγακίαο θαη γεληθφηεξα νπηζζνδξνκηθψλ αληηιήςεσλ.  

 

Δίλαη αληηιεπηφ, φηη ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Ηηαιίαο δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκφ 

ζε φηη αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη βαζηθψλ 
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ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ, φπσο ηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, ηνλ απνθιεηζκφ ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ηνλ ιατθηζκφ ηεο πνιηηείαο.  

 

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα δείρλνπλ μεθάζαξα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, ε Ηηαιία 

βξίζθεηαη ρακειά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ σο επηζπκεηή ρψξα πξννξηζκνχ. 

Γελ είλαη κφλν ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηελ καζηίδεη θαη επεξεάδεη ηελ απφθαζε ηνπ 

ηαμηδηψηε πνπ αλαδεηά άζπιν αιιά θαη ε απαηηεηηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πνπ 

πξνσζεί.   

 

3.2.3  Ηζπαλία 

 

Ζ Ηζπαλία μεθηλάεη ηελ πεληαεηία 2011-2015 θαηέρνληαο ηελ ηξίηε ζέζε σο πξνηηκεηέα 

ρψξα πξννξηζκνχ γηα λα θαηαιήμεη ζηελ πέκπηε ζην ηέινο ηνπ 2015. Πξηλ ην 2011, ε 

ρψξα θαηείρε εμέρνπζα ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ, φκσο ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011 παξέθιηλε απφ ην ζεζπηζκέλν  λνκηθφ πιαίζην θαη 

επέηξεςε ζηελ Ηζπαλία σο ηα ηέιε ηνπ 2012 λα κελ επηηξέπεη ηελ είζνδν ζηε ρψξα 

κεηαλαζηψλ απφ ηε Ρνπκαλία γηα ζθνπνχο εξγαζίαο. Ζ άδεηα απηή πνπ δφζεθε ζηελ 

Ηζπαλία νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην θξάηνο είρε πιεγεί πνιχ απφ ηελ θξίζε κε 

απνηέιεζκα ην επίπεδν ηεο αλεξγίαο απφ ην Μάην ηνπ 2010 λα μεπεξλά ην 20% θαη λα 

είλαη ην πςειφηεξν ζηελ Δπξψπε. 

 

Οη θαηεγνξίεο αδεηψλ πνπ αηηνχληαη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα είλαη 

απηέο ησλ νηθνγελεηαθψλ ιφγσλ, νη νπνίεο βαίλνπλ κεηνχκελεο πξνο ην ηέινο ηεο 

πεληαεηίαο θαη απηέο ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνινπζνχλ αληίζηνηρε 

πνξεία. Οη άιιεο δχν θαηεγνξίεο δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε δήηεζε, δελ 

ζπζρεηίδνληαη θαζφινπ κε ηηο ππφινηπεο, ιφγσ ηεο κεγάιεο γσλίαο πνπ ζρεκαηίδνπλ κε 

ηηο δχν πξψηεο θαη δελ επεξεάδνπλ πνιχ ηελ ζπλνιηθή δήηεζε ηεο ρψξαο ζην 

ζπλνπηηθφ ζπγθξηηηθφ δηάγξακκα 3.2.3. 

 

ε φηη αθνξά ηελ θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ζην ηέινο ηνπ 2015, ε νηθνλνκία ηεο θηλείηαη 

ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαζψο ζην β’ ηξίκελν ηνπ έηνπο, ην ΑΔΠ απμήζεθε 

θαηά 0,8% έλαληη ηνπ α’ ηξηκήλνπ ηνπ 2016 θαη θαηά 3,2% έλαληη ηνπ β’ ηξηκήλνπ ηνπ 

2015. Πξφθεηηαη γηα κία αχμεζε ηνπ ΑΔΠ πνπ ζπλερίδεηαη εδψ θαη 10 ηξίκελα κεηά ηε 

ζνβαξή θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2008, φηαλ έζθαζε ε θνχζθα ησλ αθηλήησλ. Ζ βειηίσζε 

ηεο απαζρφιεζεο νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν, ζηελ αλάπηπμε ηεο ηζπαληθήο 
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νηθνλνκίαο
32

.Σελ ηβεξηθή ρψξα, παξφια απηά, ζπλερίδεη λα βαζαλίδεη ην πςειφ 

πνζνζηφ αλεξγίαο, παξφιν πνπ κεηψζεθε ην β’ ηξίκελν ηνπ έηνπο.  

 

Γξάθεκα: 3.2.3 GAIA Web Ηζπαλία 2011-2015 

 

Μέρξη πξφζθαηα ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Ηζπαλία επηθεληξσλφηαλ εθηελψο 

ζηνλ έιεγρν ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ζρεδφλ θαζφινπ ζε πνιηηηθέο 

ελζσκάησζεο ησλ λενεηζεξρφκελσλ. Ζ πξψηε απφπεηξα δεκηνπξγίαο ελφο πιαηζίνπ, 

κέζα ζην νπνίν ζα ξπζκηδφηαλ ε εληαμηαθή δηαδηθαζία ζε εζληθφ επίπεδν, έγηλε ην 

1994. Απηφ ην ζεζκηθφ πιαίζην αλαγλψξηδε ηελ Ηζπαλία σο πνιχ-πνιηηηζκηθή θαη 

πνιπεζληθή ρψξα θαη ζεζκνζεηνχζε δχν θπβεξλεηηθνχο ζεζκνχο γηα ηελ επηηήξεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Απφ ηφηε, ππέζηε αξθεηέο αιιαγέο θαη 

άιιαμε ηειείσο πξνζαλαηνιηζκφ, πξνζθέξνληαο κεγαιχηεξα θνλδχιηα ηφζν ζηνλ 

έιεγρν ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ φζν θαη ζηα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο. Άιιαμε επίζεο ηνλ ηξφπν επηηήξεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο, φπσο απηή έρεη αλαηεζεί ζε δηάθνξα ζψκαηα ηεο θπβέξλεζεο. 

 

                                                 

32
 http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1164369   

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1164369
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Παξφιν πνπ ν ηζπαληθφο λφκνο είλαη ζρεηηθά γελλαηφδσξνο, απνδίδνληαο θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα ζε λενεηζεξρφκελνπο, νη κεηαλάζηεο ζπρλά δελ ιακβάλνπλ ηελ βνήζεηα πνπ 

λφκηκα δηθαηνχληαη, φπσο εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαη πξφζβαζε ζε επθαηξίεο εξγαζίαο, 

θαζψο ν έιεγρνο ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνέρεη ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ. 

 

Ζ αληθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα ζεζπίζεη έλα ζπλαθέο πιαίζην έληαμεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δπζθνιίεο πνπ βηψλνπλ νη κεηαλάζηεο ζηελ πξνζπάζεηα λα 

εμππεξεηεζνχλ απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο δεκηνπξγνχλ αθφκε κεγαιχηεξεο 

πξνθιήζεηο ζηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία. Σα ηειεπηαία ρξφληα  ην Τπνπξγείν εξγαζίαο 

θαη κεηαλάζηεπζεο ηεο ρψξαο - Ministerio de Trabajo e Inmigración, Spanish Ministry 

of Labor and Immigration έδσζε κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηηο πξνζπάζεηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο θαη ζηελ καθξνπξφζεζκε 

ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ιηγφηεξε βαξχηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο ππνδνρήο ησλ 

λενεηζεξρνκέλσλ. Ζ δνκή ηεο θπβέξλεζεο ηεο Ηζπαλίαο επλνεί ηελ ρξήζε ηνπηθψλ 

πξαθηηθψλ ζηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, θαζψο είλαη νη απηόλνκεο πεξηθεξεηαθέο 

θπβεξλήζεηο
33

 πνπ θαζνξίδνπλ ην ζπλνιηθφ πιαίζην κεηαλάζηεπζεο θαη νη ηνπηθέο 

αξρέο είλαη απηέο πνπ θαηαλέκνπλ ηα δηαζέζηκα θνλδχιηα θαη είλαη αξκφδηεο γηα ηηο 

παξνρέο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. πσο είλαη αληηιεπηφ, νη ζπλζήθεο απηέο είλαη 

ηδαληθέο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, δεδνκέλνπ φηη 

πνιηηηθή θαη πξνγξάκκαηα πξνζαξκόδνληαη ζηα κέηξα ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ. 

 

Γπζηπρψο, επξήκαηα κίαο πξφζθαηεο κειέηεο ηνπ  Castaño Madroñal ππνδεηθλχνπλ φηη 

νη θνηλσληθέο φςεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ηπγράλνπλ πεξηνξηζκέλεο πξνζνρήο (Abraham, 

2013). Απηφ ζπκβαίλεη δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη πιένλ 

ηελ ρψξα. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ν αλεπαξθήο ζπληνληζκφο κεηαμχ ηεο 

                                                 

33
Ζ Απηόλνκε Κνηλόηεηα είλαη ν κεγαιχηεξνο βαζκφο πνιηηηθήο δηαίξεζεο ζην Βαζίιεην ηεο Ηζπαλίαο. 

 Ζ ρψξα δηαηξείηαη ζε 17 Απηφλνκεο Κνηλφηεηεο. Απηέο νη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε (ζε φιεο ηηο βαζκίδεο θαη ηα παλεπηζηήκηα), ηελ πγεία, ηελ θνηλσληθή πξφλνηα, ηνλ 

πνιηηηζκφ, ηελ αζηηθή θαη αγξνηηθή αλάπηπμε, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη γηα ηε λνκνζέηεζε 

πνιηηηθήο. Οη απηφλνκεο Κνηλφηεηεο απνηεινχληαη απφ επαξρίεο θαη νη επαξρίεο απφ δήκνπο. Οη δήκνη 

έρνπλ αξκνδηφηεηα δηνίθεζεο ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο ππνζέζεσλ, ελψ νη επαξρίεο είλαη ηνπηθέο εμνπζίεο 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θξαηηθψλ ή θνηλνηηθψλ δξάζεσλ θαη απνθάζεσλ. Ζ ζεκεξηλή δηνηθεηηθή δηαίξεζε 

ησλ θνηλνηήησλ ππνζέηεη 50 επαξρίεο. 
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πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηφπνπο θαη ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ηνπο κεηαλάζηεο. Δπηζηήκνλεο δίλνπλ έκθαζε ζην γεγνλφο φηη απηφ πνπ πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε είλαη φηη νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ελζσκάησζε πξέπεη λα γίλνληαη 

ηαπηφρξνλα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα πξνσζεζεί κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

λα ηζνξξνπεί κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ φςεσλ ηεο έληαμεο, γεγνλφο πνπ 

ζα δηεπθνιχλεη θαη ηελ ζπζρέηηζε ηεο θνπιηνχξαο κε ηνπο εληαμηαθνχο ζηφρνπο. 

 

Μέρξη ηψξα δελ έρεη επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζπζρεηηζκφο, θαζψο δελ έρνπλ γίλεη 

αληηιεπηά ε έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηα νθέιε κίαο πνιπθνπιηνπξηαθήο 

θνηλσλίαο. Ζ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζέιεη ηνπο λενεηζεξρφκελνπο λα απνηεινχλ ηνπο 

«εμσηηθνχο», θαηαδηθάδνληάο ηνπο λα κέλνπλ ζην πεξηζψξην θάλνληαο ην έξγν ηεο 

ελζσκάησζεο αθφκα πην δχζθνιν. ε ηέηνηεο πεξηφδνπο παγθνζκηνπνίεζεο δελ 

ππάξρεη ρεηξφηεξν απφ ην λα δίλεηαη έκθαζε ζηηο δηαθνξέο απφ ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ 

νκάδσλ πνπ ζπλζέηνπλ κία θνηλσλία, κία θνηλσλία πνπ θαιείηαη λα ηαρζεί θαηά ηεο 

μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ. 

 

3.2.4  Φηλιαλδία 

 

Σέηαξηε ζηελ θαηάηαμε ηνπ ζπγθξηηηθνχ καο δηαγξάκκαηνο θαηά ην έηνο 2011  

εκθαλίδεηαη ε Φηλιαλδία, ε νπνία δηαγξάθεη κία ζρεηηθά ζηαζεξή ηξνρηά. Καηά ην 2015 

βξίζθεηαη πάιη ζηελ ίδηα ζέζε. Πην ςειά ζηελ ξάβδν απφθαζεο βξίζθεηαη ην ηφμν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ιφγσλ θαη αθνινπζνχλ νη ακεηβφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (γξάθεκα 3.2.4). 

 

Ραγδαία αχμεζε ζηνλ αξηζκφ κεηαλαζηψλ γλψξηζε ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 κε 

κεηαλάζηεο αθηρζέληεο απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε (Ahmad, 2014). ηελ 

Φηλιαλδία, ε κεηαλάζηεπζε ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο θαη ηελ 

γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Δπξψπεο. Μέρξη ηψξα δελ βξέζεθε 

αληηκέησπε κε κεγάιε κεηαλαζηεπηηθή πίεζε νχηε κε έιιεηςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ 

πεξηνξηζηηθή θχζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηεο πνιηηηθήο νθείιεηαη θαη ζηελ γεσπνιηηηθή 

ηεο ζέζε. Έηζη, εμεγείηαη θαη ε ζέζε ηεο ζην δηάγξακκα σο επηινγή επηζπκεηνχ 

πξννξηζκνχ. 

 

Ωο έλα ζθαλδηλαβηθφ θξάηνο πξφλνηαο πνπ δίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζηνλ ξφιν ηεο 

εξγαζίαο γηα ηελ νινθιεξσηηθή έληαμε φισλ ησλ πνιηηψλ, ε Φηλιαλδία 

αληηιακβάλεηαη ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 
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εηζδνρή ηνπο ζηελ θηλιαλδηθή θνηλσλία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην ππνπξγείν εξγαζίαο 

έιαβε δηάθνξα κέηξα εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ κεηάβαζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Παξφια απηά, ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο παξακέλεη πςειφ
34

, θαη κάιηζηα, ην λνχκεξν 

απηφ δελ πεξηιακβάλεη κεηαλάζηεο πνπ εξγάδνληαη κε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. Αλ 

ιεθζνχλ θαη απηνί ππφςε, ην πνζνζηφ ζα ήηαλ αξθεηά κεγαιχηεξν.  

 

 

 Γξάθεκα: 3.2.4 GAIA Web Φηλιαλδία 2011-2015 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξγαδφκελσλ  κεηαλαζηψλ θαίλεηαη λα απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ, ν νπνίνο απνηειεί ηελ θχξηα δηέμνδν γηα ηελ εηζδνρή ηνπο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Πνιιέο θνξέο, δχλαληαη λα απαζρνιεζνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ εζληθφηεηά ηνπο, φπσο δάζθαινη γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο ηνπο 

γιψζζαο, κεηαθξαζηέο θαη βνεζνί ζε ζρνιεία φπνπ απαηηείηαη ε ρξήζε ηεο εζληθήο 

ηνπο γιψζζαο. Τπάξρνπλ επαγγέικαηα φπνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαλάζηεο θαη γη’ απηφ 

απαηηείηαη ε γλψζε ηεο γιψζζαο ηνπο αιιά πνιιέο θνξέο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

                                                 

34
 www.tilastokeskus.fi/til/tyokay/tau_en.html. 
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θνπιηνχξαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ζπγθεθξηκέλεο εζληθέο νκάδεο. 

Πξνζθάησο, δεκηνπξγήζεθαλ αληίζηνηρεο ζέζεηο θαη ζηνλ ηνκέα πγείαο.  

 

Ζ αδπλακία εχξεζεο ζηαζεξήο εξγαζίαο απφ ηνπο κεηαλάζηεο έρεη λα θάλεη θπξίσο κε 

παξάγνληεο φπσο ε πεξηνξηζκέλε γλψζε ηεο γιψζζαο, ηεο νπνίαο δεηείηαη άξηζηε 

γλψζε αθφκα θαη ζε ζέζεηο θαζαξηφηεηαο θαη ε κε αλαγλψξηζε πξνζφλησλ θαη 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο απφ ηνπο εξγνδφηεο πνπ δελ απνθηήζεθαλ ζηελ Φηλιαλδία. 

Έηζη, πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά νη πηζαλφηεηεο γηα εχξεζε εξγαζίαο πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηα πξνζφληα ηνπο πνπ ζα είλαη εθαιηήξην γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο 

ζηελ θνηλσλία. Απηφ νδεγεί κε ηελ ζεηξά ηνπ ζηελ αχμεζε ησλ δηαθξίζεσλ, θαζψο ε 

αδπλακία αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο κέζσ ηεο εξγαζίαο αλαγθάδεη 

ηνπο κεηαλάζηεο λα ζηξαθνχλ ζηηο δηθέο ηνπο εζληθέο θνηλφηεηεο. 

 

Ζ θηλιαλδηθή θπβέξλεζε έρεη θαηαβάιεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα βειηηψζεη ηελ 

θαηάζηαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα. Ο θηλιαλδηθφο λφκνο ελζσκάησζεο έρεη επξχ 

πεδίν εθαξκνγήο θαη ε δνκή ηνπ, ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο είλαη αξθεηά εμειηγκέλε. Ο 

λφκνο απαηηεί απφ ηνπο δήκνπο ηεο ρψξαο λα εθπνλνχλ πξνγξάκκαηα ελζσκάησζεο 

βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαξηίδνληαη αηνκηθά πιάλα έληαμεο γηα φινπο ηνπο κεηαλάζηεο κε 

ζηφρν ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ απαζρφιεζε. 

 

Σν δηθαίσκα ησλ αιινδαπψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπιιφγνπο θαη πνιηηηθά θφκκαηα 

δηεπξχλζεθε, παξφια απηά νη ίδηνη δελ θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ 

πνιηηηθή ζθελή ηεο Φηλιαλδίαο. Παξφια απηά, θάπνηνη αμηνπνίεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο 

απηφ γηα λα ηδξχζνπλ ζπιιφγνπο, λα εθδίδνπλ εθεκεξίδεο θαη λα νξγαλψλνπλ 

δηαδειψζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηα κέιε ηεο δηθήο ηνπο εζλνηηθήο νκάδαο. 

Δπηπξφζζεηα ππάξρνπλ νη ζπκβνπιεπηηθέο νκάδεο κεηαλαζηψλ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη 

ζε δεκνηηθφ επίπεδν, κε ζηφρν λα αλαβαζκηζηεί ηφζν ε επίζεκε φζν θαη ε αλεπίζεκε 

ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

3.2.5  Ηξιαλδία 

 

Σελ Φηλιαλδία αθνινπζεί ε Ηξιαλδία, ζηελ ηέηαξηε ζέζε ην 2011, ε νπνία θαίλεηαη λα 

αθνινπζεί κία νκαιή αλνδηθή πνξεία θαηά ηα έηε 2012,2013 θαη 2014 γηα λα θαηαιήμεη 

ην 2015 ζηελ δεχηεξε ζέζε ακέζσο κεηά ηελ πεξηδήηεηε νπεδία. Ο αξηζκφο φισλ ησλ 
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θαηεγνξηψλ αδεηψλ δηακνλήο αλά 1000 θαηνίθνπο ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ απμάλεηαη 

θαζψο πεξλνχλ ηα έηε.  

 

   

Γξάθεκα: 3.2.5 GAIA Web Ηξιαλδία 2011-2015 

 

πσο είλαη εκθαλέο ζην παξαπάλσ γξάθεκα 3.2.5, νη εθπαηδεπηηθνί ιφγνη απνηεινχλ 

ηελ βαζηθφηεξε αηηία κεηαλάζηεπζεο (πην ςειά ζηελ ξάβδν απφθαζεο). ε φια ηα έηε, 

ε Ηξιαλδία εκθαλίδεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αδεηψλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία κεηαμχ 

ησλ 10 ρσξψλ, γεγνλφο απφιπηα δηθαηνινγεκέλν θαζψο ηα παλεπηζηήκηά ηεο είραλ 

γίλεη επξέσο γλσζηά ηφζν γηα πξνπηπρηαθέο φζν θαη γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Ο 

θάηνρνο ελφο ηίηινπ απνθηεκέλνο ζηελ Ηξιαλδία ζεσξνχληαλ πςειψλ πξνζφλησλ θαη 

ηνπ πξνζέδηδε ηελ δπλαηφηεηα θάιπςεο κίαο πνιιά ππνζρφκελεο ζέζεο εξγαζίαο.    

 

Ο αξηζκφο ρνξεγήζεσλ αδεηψλ κε ζθνπφ ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ήηαλ ν 

κηθξφηεξνο κεηαμχ ησλ άιισλ ρσξψλ κέζα ζηελ πεληαεηία, ιφγσ ησλ καθξνρξφλησλ 

αδεηψλ θαη ησλ απζηεξψλ πξνυπνζέζεσλ αίηεζεο. Σα θξηηήξηα δελ είλαη ηππνπνηεκέλα 

θαη νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο αδηαθαλείο. 
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ε δηάζηεκα δέθα εηψλ ε Ηξιαλδία κεηακνξθψζεθε απφ ρψξα απνζηνιήο ζε ρψξα 

ππνδνρήο κεηαλαζηψλ θαη ραξαθηεξηδφηαλ απφ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο. κσο ε 

Ηξιαλδία θηινμελνχζε κεηαλάζηεο θαη εζλνηηθέο κεηνλνηηθέο νκάδεο εδψ θαη δεθαεηίεο, 

πνιχ πξηλ απφ ηελ πξφζθαηε αχμεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηζξνψλ θαη παξά ηα 

ζπνξαδηθά θαη ελίνηε καδηθά θχκαηα απνδεκίαο. Οη αιινδαπνί πξνέξρνληαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο απφ ηελ Βξεηαλία θαη άιιεο δπηηθέο ρψξεο. Μεηά ην ’90 άξρηζε λα 

δηεπξχλεηαη ε ζχλζεζε ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ, ιφγσ κάιηζηα θαη ηεο 

δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ, αιιάδνληαο ζεκαληηθά ην θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθφ θαη δεκνγξαθηθφ 

ηνπίν ηεο ρψξαο (Toomey, 2015).   

 

Ζ ρψξα  πξνζέιθπζε πξσηίζησο κεηαλάζηεο εξγαδφκελνπο ιφγσ ηνπ ηξιαλδηθνύ 

νηθνλνκηθνύ ζαύκαηνο πνπ ζπληειέζηεθε ηνλ 21
ν
 αηψλα. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ε 

πνιηηηθή ελζσκάησζεο πνπ αθνινπζεί ε ρψξα θαίλεηαη λα πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο 

ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε  έρεη πξνηεξαηφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. 

 

Ζ Ηξιαλδία δεζκεχηεθε γηα ηνλ ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πξάγκα πνπ 

πξνζπαζεί λα πεξάζεη θαη ζηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο. Απηφ απαηηεί θαζνξηζκφ 

εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο κε ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο κέζα απφ λνκνζεζία, εζληθά 

πξνγξάκκαηα, ηδξχκαηα θαη πξαθηηθέο. Δπηπιένλ, ε πνιηηεία πξέπεη λα ιακβάλεη 

πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ απνθπγή, πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ζε ζπκπεξηθνξέο 

δηαθξίζεσλ. Απηή ε πξνζέγγηζε αλαγλσξίδεη ηελ αδηαηξεηφηεηα θαη ηελ 

αιιειεμάξηεζε φισλ ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο. 

 

Σα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ ζηε ρψξα νξίδνληαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ Ηξιαλδία, αιιά θαη απφ ηελ 

ζέζε ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. ε πνιηηηθφ επίπεδν, ε 

θπβέξλεζε επηδηψθεη ηνλ έιεγρν ησλ ζπλφξσλ, ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θαη 

ηαπηφρξνλα ηελ πξνζέιθπζε κεηαλαζηψλ γηα ηελ θάιπςε θελψλ ζε δηάθνξνπο 

εξγαζηαθνχο ηνκείο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο πνιηηηθήο νδεγεί ζε ζηηγκαηηζκφ ησλ 

κεηαλαζηψλ, πηζηεχνληαο φηη δεκηνπξγνχλ θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη επηβαξχλνπλ ηα 

θνηλσληθά ζπζηήκαηα πξφλνηαο. 

 

Ζ ηξέρνπζα δπζδηάζηαηε πνιηηηθή πνπ μερσξίδεη ηνπο κεηαλάζηεο εξγαδφκελνπο βάζεη 

εζληθφηεηαο, δεμηνηήησλ θαη πξνέιεπζεο απηψλ ή φρη απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ 
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Υψξν (ΔΟΥ) εγείξεη ζέκαηα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαζψο δελ πθίζηαηαη θαη 

πξνιεπηηθή ζηξαηεγηθή δξάζεο πνπ λα πξνσζεί ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ ηζφηεηα θαη 

θάλεη ηνπο κε ππεθφνπο πην επάισηνπο. 

 

Μία ζεκαληηθή βειηίσζε ζην ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο κε ζθνπφ ηελ εξγαζία είλαη ε 

θαζηέξσζε θαη ρνξήγεζε κίαο εληαίαο άδεηαο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, παξφκνηα κε ηελ 

νπεδία, πνπ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ εξγαδφκελν, αλεμάξηεηα απφ ην εχξνο ησλ 

πξνζφλησλ ηνπ, επηηξέπεη ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπ ζε δηάθνξεο ζέζεηο θαη ηνκείο κέζα ζε 

1 ρξφλν θαη δηαβεβαηψλεη φηη ε απψιεηα ηεο εξγαζηαθήο ηνπ ζέζεο δελ ζα επεξεάζεη ηα 

δηθαηψκαηα δηακνλήο ηνπ. Ζ πξνζέγγηζε απηή πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη απφ κία 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πνπ έρεη σο αξρή ηελ κνληκόηεηα, φπνπ μεθάζαξνη θαλφλεο 

πνπ νξίδνπλ ηελ κεηαλάζηεπζε πεξλνχλ ζηελ λνκνζεζία (Fanning, Haase and O’Boyle, 

2010).     

 

Γπζηπρψο, νξγαληζκνί θαη ηδξχκαηα πνπ αλαιάκβαλαλ δξάζεηο ζε ζέκαηα ξαηζηζκνχ 

θαη δηαθξίζεσλ έθιεηζαλ, ιφγσ πεξηνξηζκνχ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ράζεθαλ έηζη 

πνιιέο επθαηξίεο γηα ηελ απνδπλάκσζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ. 

 

ζν βειηησκέλν είλαη έλα ζχζηεκα κεηαλάζηεπζεο θαη νη αξρέο ηνπ 

αληηθαηνπηξίδνληαη επηζήκσο ζηελ λνκνζεζία, ηφζν κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γίλεηαη 

θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κεηαλάζηεο λα γίλνπλ κέξνο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο. Δμάιινπ 

είλαη θαη απηφ πνπ πξεζβεχεη ε ίδηα ε ΔΔ-ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ. Δίλαη απνδεδεηγκέλε φρη  απιά ε ζεηηθή ζπλεηζθνξά 

ηνπο αιιά θαη επηηαθηηθή ε αλάγθε πξνζέιθπζή ηνπο ζηηο ρψξεο θαζψο νη πξνθιήζεηο 

απμάλνληαη θαη ν πιεζπζκφο γεξλάεη. Δληνχηνηο, ππάξρεη αληθαλφηεηα ζηελ ελνπνίεζε 

αηφκσλ κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα.  

 

3.2.6 Κάησ Υώξεο (Οιιαλδία) 

 

Ζ ρψξα θαηαηάζζεηαη ηέηαξηε ζηελ έθδνζε πξψησλ αδεηψλ δηακνλήο ην 2011, ην 2012 

παξαηεξείηαη κία κηθξή αλνδηθή πνξεία γηα λα κεησζεί πάιη ην 2013 θαη ην 2014 λα 

πξνζεγγίζεη ηα επίπεδα ηνπ 2012. Σν 2015 ηελ βξίζθνπκε ζηελ έθηε ζέζε πνπ ηελ 

κνηξάδεηαη κε ηελ Γαιιία. Ζ κεηαλάζηεπζε γηα νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο  θαίλεηαη λα 

παξακέλεη ζηαζεξή κέζα ζηελ πεληαεηία, φπσο θαη νη ιφγνη ακεηβφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπιένλ, νη νηθνγελεηαθνί θαη νη ακεηβφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ δελ 
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ζπζρεηίδνληαη ηφζν κε ηνπο άιινπο ιφγνπο κεηαλάζηεπζεο θαη βξίζθνληαη αξθεηά 

ρακειά ζηελ ξάβδν απφθαζεο. 

  

 

 

Γξάθεκα: 3.2.6 GAIA Web Κάησ Υψξεο (Οιιαλδία) 2011-2015 

 

Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε ρψξα γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ δελ 

έρεη θάπνην δηαθξηηηθφ γλψξηζκα πνπ λα ηελ μερσξίδεη απφ ηηο ρψξεο πνπ κειεηήζακε 

κέρξη ηψξα. Σε δεθαεηία ηνπ 1980 δηακνξθψζεθε εηδηθή πνιηηηθή γηα ηηο «εζλνηηθέο 

κεηνλφηεηεο». Πξφθεηηαη γηα ηηο κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο έλαληη ησλ νπνίσλ ε 

θπβέξλεζε ζεσξεί φηη έρεη εηδηθή επζχλε, δηφηη ζρεκαηίζηεθαλ ιφγσ ηνπ 

απνηθηνθξαηηθνχ παξειζφληνο ή ζην πιαίζην ησλ επίζεκσλ πνιηηηθψλ πξνζέιθπζεο θαη 

νη νπνίεο έρνπλ απνθηήζεη ην θαζεζηψο κεηνλφηεηαο. Ζ πνιππνιηηηζκηθή απηή πνιηηηθή 

απνζθνπνχζε ζηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή δσή θαη ζηελ πξναγσγή ησλ αγαζηψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εζλνηήησλ, κε έκθαζε ζηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ.  
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Καη ζε απηφ ην θξάηνο, ην χληαγκα απαγνξεχεη ηηο δηαθξίζεηο «κε βάζε ηε ζξεζθεία, 

ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο πνιηηηθέο ζηάζεηο, ηε θπιή, ην θχιν ή νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν» 

(Σξηαληαθπιιίδνπ θαη Γξψπα, 2009). Ζ ζπληαγκαηηθή αξρή θαηά ησλ δηαθξίζεσλ 

ππνδειψλεη φηη νη κεηαλάζηεο θαη νη (εζλνηηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο) 

κεηνλφηεηεο έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο Οιιαλδνχο πνιίηεο. Παξφια απηά, νη 

νκάδεο απηέο εμαθνινπζνχλ λα κεηνλεθηνχλ θαη γη’απηφ πηνζεηήζεθε κία πεξηζζφηεξν 

εμαηνκηθεπκέλε πνιηηηθή αθνκνίσζεο πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ κεηαλαζηψλ ζηε δεκφζηα δσή. Δηδηθφηεξα, εηζήρζεζαλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα 

θνηλσληθήο-πνιηηηθήο ελζσκάησζεο ζε εζληθή θιίκαθα, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ νη 

λενεηζειζέληεο θαηαξηίδνληαλ ζηε γιψζζα θαη ζηελ θνηλσλία ηεο Οιιαλδίαο. 

 

ε φηη αθνξά ηελ πνιηηηθή αζχινπ, ην ηζρχνλ θαζεζηψο είλαη απζηεξφ θαη δηέπεηαη απφ 

ηνλ Νφκν πεξί Αιινδαπψλ ηνπ 2000. Ο λφκνο απηφο ζπληφκεπζε ηηο δηαδηθαζίεο 

έθδνζεο αζχινπ θαη εηζήγαγε ηελ λέα εληαία άδεηα δηακνλήο ηξηεηνχο δηάξθεηαο, πνπ 

έδηλε αξγφηεξα ζηνπο αλαγλσξηζκέλνπο πξφζθπγεο λα απνθηήζνπλ άδεηα κφληκεο 

δηακνλήο. ηνπο θαηφρνπο πξνζσξηλήο άδεηαο δφζεθε ην δηθαίσκα λα εξγάδνληαη θαη 

λα αηηνχληαη ηελ ιήςε επηδνκάησλ ζπνπδψλ θαη δεκφζηαο ζηέγαζεο. Παξφια απηά, 

δεηείηαη επαλαπαηξηζκφο ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αηηνχλησλ αζχινπ θάζε ρξφλν, ησλ 

νπνίσλ νη αηηήζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο απφ ηηο νιιαλδηθέο αξρέο. 

 

Οη ρνξεγνχκελεο άδεηεο κε ζθνπφ ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε εκθαλίδνληαη 

πεξηνξηζκέλεο θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, ιφγσ λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ πνπ έγηλαλ 

ζε κία πξνζπάζεηα λα κεησζνχλ ηα θξνχζκαηα «κεηαλάζηεπζεο κέζσ γάκνπ». Άμην 

αλαθνξάο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη νη πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ επηζπκνχλ λα 

κεηαλαζηεχζνπλ ζηελ ρψξα είλαη ππνρξεσκέλνη λα πεξάζνπλ κία εμέηαζε πνπ ζα 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ δπλαηφηεηα ελζσκάησζήο ηνπο, πξηλ απφ ηελ άθημή ηνπο ζηελ 

ρψξα. Απφ απηή ηελ ππνρξεσηηθή δηαδηθαζία εμαηξνχληαη νη πνιίηεο ρσξψλ δπηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ επηζπκνχλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηα εδάθε ηεο Οιιαλδίαο, φπσο 

ε Απζηξαιία, ν Καλαδάο, ε Ηαπσλία, ε Νέα Εειαλδία, νη ΖΠΑ θαη ε Διβεηία. 

 

Σν νιιαλδηθφ ζχζηεκα πξνάγεη θαη ηελ ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηε δεκφζηα δσή 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δηθαηψκαηα ίδξπζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε νξγαλψζεηο –εζλνηηθέο 

θαη ζξεζθεπηηθέο-θαη πνιηηηθά θφκκαηα κε Οιιαλδνχο πνιίηεο. Ζ παξάδνζε ηεο 

Οιιαλδίαο ζηε δηαβνχιεπζε σθέιεζε έκκεζα ηε ζέζε ησλ νξγαλψζεσλ ησλ εζλνηηθψλ 

κεηνςεθηψλ. Οη νξγαλψζεηο απηέο δελ είλαη κελ θπβεξλεηηθέο, δηθαηνχληαη φκσο 
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δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε. Δληνχηνηο, ε πνιπδηάζπαζε θαη νη εζσηεξηθέο δηαηξέζεηο, 

θπξίσο ζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ έρεη δπζρεξαίλεη ην ξφιν ηνπο σο απνηειεζκαηηθψλ 

ζεζκψλ δηαβνχιεπζεο. Ζ ζηξνθή ηεο θηινζνθίαο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ πξνο ηνλ 

ξεπνπκπιηθαληζκφ επέθεξε πεξαηηέξσ απνκφλσζε ησλ εζλνηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ 

απηννξγαλψζεσλ. Δπηπιένλ, ν de facto δηαρσξηζκφο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηνπο 

ηφπνπο θαηνηθίαο ζπλέβαιε ζηελ δηαηψληζε ηνπ δηαρσξηζκνχ θαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηνλ αζιεηηζκφ. Ήηαλ θαη απηή κηα πξνζπάζεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλεο ειεπζεξίαο ηνπ «ζξεζθεχεζζαη». 

 

Γεδνκέλνπ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο θαη νιιαλδηθνχ θξάηνπο, ην θξάηνο δελ 

επηρνξεγεί ηηο ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο, παξά κφλν ην εθπαηδεπηηθφ ζθέινο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. ην πιαίζην απηφ, ην θξάηνο επηηξέπεη θαη ζηεξίδεη νηθνλνκηθά 

ηε ιεηηνπξγία φρη κφλν ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ αιιά θαη ησλ ζρνιείσλ κε θαζνιηθφ, 

πξνηεζηαληηθφ θαη εβξατθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαζψο θαη ησλ ζρνιείσλ πνπ βαζίδνληαη 

ζε άιιεο θηινζνθίεο θαη ζξεζθείεο, φπσο ηα κνπζνπικαληθά θαη ηα ηλδνπηζηηθά. Ζ 

κφλε πξνυπφζεζε γηα ηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ απηψλ είλαη λα ηεξνχλ 

ηνλ λφκν γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Ζ ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλε ειεπζεξία ηεο εθπαίδεπζεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο γνλείο λα 

επηιέγνπλ ειεχζεξα ην ζρνιείν πνπ ζα θνηηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο. 

 

Ζ Οιιαλδία είλαη αθφκε κία επξσπατθή θνηλσλία πνπ απέηπρε, παξά ηε ζέιεζε γηα 

επίηεπμε θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αθνκνίσζεο ησλ κεηαλαζηψλ, ψζηε απηνί λα 

απνιακβάλνπλ ηζφηηκα δηθαηψκαηα κε απηά ησλ Οιιαλδψλ πνιηηψλ. Θεσξεηηθά, 

ππαίηηεο γη’ απηή ηελ θαηάζηαζε είλαη θαη νη δχν πιεπξέο. Γηα παξάδεηγκα, 

δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη θαη κεγάιν πνζνζηφ κεηαλαζηψλ πξψηεο γεληάο, παξά ηηο 

δξάζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα (έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα) δελ ζέιεζαλ  πνηέ λα κάζνπλ ηελ 

νιιαλδηθή γιψζζα ή λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνλ νιιαλδηθφ πνιηηηζκφ. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

νη πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο καζεκάησλ γιψζζαο θαη αγσγήο ηνπ πνιίηε ζηέθζεθαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ κε απνηπρία. ην επίθεληξν ηεο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο βξίζθνληαη επίζεο 

ηα δεηήκαηα ππεξεθπξνζψπεζεο ησλ κεηαλαζηψλ πξψηεο αθφκε θαη δεχηεξεο γεληάο 

ζηηο ηάμεηο ησλ αλέξγσλ θαη ησλ δηθαηνχρσλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, γεγνλφο πνπ 

δπζρεξαίλεη ηε δπλαηφηεηα εηζδνρήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σέινο, θαίλεηαη φηη 

ζεκεηψλνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά εγθαηάιεηςεο ησλ ζρνιείσλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 
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3.2.7  Γαιιία 

 

Σν 2011 ην θξάηνο ηεο Γαιιίαο βξίζθεηαη ζηελ έθηε ζέζε σο επηζπκεηφο 

κεηαλαζηεπηηθφο πξννξηζκφο κεηαμχ ησλ 10 ρσξψλ, πνπ θαίλεηαη λα δηαηεξεί θαη θαηά 

ηα δχν επφκελα έηε 2012 θαη 2013. Σν 2014 θαη 2015 έπεζε ζηελ έβδνκε ζέζε. 

 

Γξάθεκα: 3.2.7 GAIA Web Γαιιία 2011-2015 

 

ην γξάθεκα GAIA web 3.2.7 κπνξνχκε λα δνχκε ηνλ ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ θξηηεξίσλ (ιφγσλ κεηαλάζηεπζεο) επηινγήο απηήο ηεο ρψξαο σο ρψξα 

ππνδνρήο αιιά θαη γηα πνην ζθνπφ θπξίσο επηιέγεηαη ε ρψξα απηή. πγθεθξηκέλα, πην 

ςειά ζηελ ξάβδν απφθαζεο βξίζθνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ιφγνη, θαη είλαη ν ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν επηιέγεηαη πξσηίζησο σο πξννξηζκφο κεηαλάζηεπζεο. Αθνινπζνχλ νη άιινη 

ιφγνη, νη νπνίνη ζπζρεηίδνληαη πην πνιχ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ γηα 

νηθνγελεηαθνχο θαη γηα ιφγνπο ακεηβφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ν αξηζκφο ρνξεγνχκελσλ 

αδεηψλ είλαη κηθξφηεξνο. 

 

Έλαο βαζηθφο ιφγνο πνπ δελ απνηειεί ε Γαιιία πξνηηκεηέν κεηαλαζηεπηηθφ πξννξηζκφ 

γηα ηνπο κε ππεθόνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε εμέρνπζα ζέζε πνπ θαηέρεη ε 

γιψζζα. ηηο πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο, ππφ ηελ αηηηνινγία φηη απνηειεί νπζηψδεο θνκκάηη 
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ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο έληαμεο, ιακβάλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα πνιιά 

κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ λα θάλνπλ ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ππνρξεσηηθή γηα ηελ 

είζνδν θαη θαηνηθία ζηελ ρψξα θαη γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ γαιιηθή θνηλσλία. 

Μεγάινο αξηζκφο αθαδεκατθψλ ζεσξνχλ φηη ε γιψζζα παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν σο 

κεραληζκφο ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ησλ εηζεξρφκελσλ κεηαλαζηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη 

δειαδή σο κία ηερληθή ξχζκηζεο απφ ηελ πνιηηεία (Climent-Ferrando, 2015). 

 

Τπνζηεξίδεηαη φηη ε ππνρξεσηηθή γλψζε ηεο γιψζζαο απφ ηνπο κεηαλάζηεο σο 

θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηελ εληαμηαθή ηνπο δηαδηθαζία είλαη ε θχξηα γαιιηθή 

ηδηαηηεξόηεηα θαη ζεκαληηθφ ζύκβνιν ηεο γαιιηθήο θνπιηνχξαο. Μέρξη ην 2005, ην 

κέηξν ππήξρε αιιά αληηκεησπηδφηαλ κε ζρεηηθή ραιαξφηεηα. Μεηά ην 2005 μέζπαζαλ 

αληηδξάζεηο ζρεηηθά κε ην γαιιηθφ κνληέιν έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ, θαζψο ζεσξείηαη 

φηη ε ειιηπήο γλψζε ηεο γιψζζαο ήηαλ έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο απνηπρίαο ηνπ. 

Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 2005-2014 ιήθζεθαλ πνιιά κέηξα γηα ηελ 

επηβνιή ηεο γιψζζαο σο ηελ χςηζηε πξνυπφζεζε ιήςεο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο 

άδεηαο δηακνλήο. Σέηνηα κέηξα ήηαλ ε ππνγξαθή ελφο α) ζπκθψλνπ έληαμεο (αλάινγν 

κε απηφ ηεο Ηηαιίαο), β) ζπκθψλνπ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, πνπ 

ζπκπεξηιάκβαλε ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο σο ππνρξέσζε θαη γ) ε δεκηνπξγία 

ππνπξγείνπ πνπ ζα αζρνιείηαη εηδηθά κε ηε ζέζπηζε γισζζηθψλ πξνυπνζέζεσλ ησλ 

κεηαλαζηψλ, ελψ αλάινγεο ππνρξεψζεηο θαζνξίζηεθαλ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. Δπηπξφζζεηα, δ) γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο πξηλ 

ηελ είζνδν ζηε ρψξα πνπ ζα απνδείθλπαλ ην γλσζηαθφ επίπεδν, ε) νδεγίεο ζηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο γηα ην πψο ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ε γλψζε 

ηεο γιψζζαο, ζέζπηζε ηνπ επηπέδνπ γλψζεο ηεο γιψζζαο πνπ πξέπεη λα θαηέρεη 

θάπνηνο γηα ηελ απφθηεζε ηεο γαιιηθήο ππεθνφηεηαο, θαζηέξσζή ηνπ σο θξηηήξην γηα 

ηελ είζνδν ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

ιεο νη παξαπάλσ δξάζεηο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηεο ζηξνθήο ζην πλεχκα ηνπ 

ξεπνπκπιηθαληζκνχ πνπ έγηλε απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα . Ζ έλλνηα ηεο «δεκνθξαηηθήο 

έληαμεο» ή «ξεπνπκπιηθαληθήο έληαμεο»- l’intégration républicaine  πνπ εηζήιζε, 

εμέθξαδε ηελ δηηηή ππνρξέσζε 1) ηεο ελζσκάησζεο θαη 2) ηνπ ζεβαζκνχ ησλ 
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ξεπνπκπιηθαληθψλ αμηψλ: ειεπζεξία, ηζφηεηα, θνζκηθηζκφο
35

 (liberté, égalité, laïcité). Ζ 

λέα απηή θηινζνθία ζεσξεί ηελ γιψζζα σο ην θέληξν ηεο βαξχηεηαο. 

 

Σν 2012 ε αιιαγή ζηελ θπβέξλεζε, νδήγεζε, απφ ηελ κία, ζε ραιάξσζε θάπνησλ απφ 

ηα κέρξη ηφηε ηζρχνληα κέηξα ζρεηηθά κε ηελ γιψζζα, φπσο απηφ γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

γαιιηθήο ππεθνφηεηαο, παξακέλεη φκσο απφ ηελ άιιε αθφκε επηιεθηηθή. Δπηπιένλ, 

θαηήξγεζε δνκέο φπσο ην Αλψηαην πκβνχιην Μεηαλάζηεπζεο (Haute Conseil de 

l’Intégration) θαη ζηελ έθδνζε κίαο αλαθνξάο (Σν κεγάιν έζλνο. Γηα κία θνηλσλία 

αλνηρηή ζε φινπο.- La grande nation. Pour une société inclusive,2013) πνπ ακθηζβεηεί 

ηηο κέρξη ηφηε πνιηηηθέο κεηαλάζηεπζεο. Απνξξίπηεη επίζεο ηνλ φξν 

«αθνκνίσζε»(assimilation) θαη εηζάγεη ηνλ φξν «ζπκπεξίιεςε»(inclusion). Ζ αλαθνξά 

αλαγλσξίδεη ηελ Γαιιία σο θξάηνο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ηαπηνηήησλ, πνιηηηζκψλ θαη 

γισζζψλ αιιά αξλείηαη θάζε ηδέα παξνρήο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζηήξημεο ή 

ζπλεηζθνξάο ζηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία. Μάιηζηα θαιεί ηνπο κεηαλάζηεο λα 

αλαγλσξίζνπλ ηελ γισζζηθή δηαθνξεηηθφηεηα ηεο Γαιιίαο θαη ζεσξεί ηνπο ίδηνπο 

ππαίηηνπο γηα ηελ απνκφλσζή ηνπο θαη ηνλ ζηηγκαηηζκφ ηνπο, πξεζβεχνληαο φηη απηφ 

είλαη ην απνηέιεζκα απφ ηελ κε εθκάζεζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο (Ocak, 2016). 

 

Ο Nikolas Sarkozy, σο ππνπξγφο εζσηεξηθψλ, πξνζπαζεί ην 2005 (ζηα πιαίζηα ηνπ 

λέν-θηιειεπζεξηζκνχ) λα πεξάζεη ην επξσπατθφ κήλπκα ζηελ γαιιηθή θνηλσλία. ηη 

δειαδή ε κεηαλάζηεπζε είλαη επθαηξία γηα ηελ ρψξα καο, φηη κία θιεηζηή θνηλσλία 

είλαη κία απνιηζσκέλε θνηλσλία θαη φηη κία θνηλσλία ρσξίο κεηαλάζηεο δελ έρεη θαλέλα 

νηθνλνκηθφ λφεκα θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
36

. 

 

ε φηη αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, έιαβε κέηξα γηα ηνλ έιεγρν φζσλ κπαίλνπλ 

ζηε ρψξα εθκεηαιιεπφκελνη απηή ηελ αηηηνινγία. Αηηηνινγία γηαηί, πνιινί κεηαλάζηεο 

έιαβαλ άδεηεο δηακνλήο κέζσ ιεπθψλ ή εθβηαζηηθψλ γάκσλ θαη κε εμαπάηεζε ηεο 

πνιηηείαο. Έηζη, αχμεζε ηελ γξαθεηνθξαηία ζε απηφ ην θνκκάηη ειέγρνληαο ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ γάκσλ θαη αχμεζε ηελ εμάξηεζε ησλ αηηνχλησλ ηέηνησλ αδεηψλ απφ 

                                                 

35
  Κνζκηθηζκόο (secularism) νλνκάδεηαη ε άπνςε πσο ην θξάηνο θαη νπνηαδήπνηε άιιε θνηλσληθή 

νληφηεηα πξέπεη λα είλαη εληειψο δηαρσξηζκέλε απφ ηε ζξεζθεία θαη απφ δηάθνξνπο ζξεζθεπηηθνχο 

ζεζκνχο θαη δφγκαηα. 

36
 πδήηεζε γηα ηελ κεηαλάζηεπζε Convention De L’UMP sur l’ immigration le juin 2005, 

(http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20050609.OBS9574/l-integralite-du-discoursde-nicolas-

sarkozy.html). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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αληηπξνζψπνπο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ. Απηή ε πνιηηηθή νδήγεζε ζε πεξηνξηζκφ ησλ 

αηηήζεσλ γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, πνπ ήδε θαηά ην 2015 εκθαλίδνληαη, θαη ζηα 

δηθά καο δεδνκέλα, κεησκέλεο. 

 

Σέινο, ε επηιεθηηθή πνιηηηθή ηνπ Sarkozy πνπ ζηνρεχεη ζηελ επηινγή ησλ «θαιψλ» 

κεηαλαζηψλ (immigration choisie) απφ ηνπο «αλεπηζχκεηνπο» (immigration subie). 

Έηζη, ζέιεζε λα απμήζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο επηιέγνληαο απηνχο ησλ 

πςειψλ πξνζφλησλ, πνπ ζα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηνπο επηζηεκνληθνχο, 

αθαδεκατθνχο, αζιεηηθνχο θαη αλζξσπηζηηθνχο ηνκείο, θαη ζα ηεο πξνζδψζνπλ 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ε απηή ηελ 

θαηεγνξία δίλνληαη νη ιεγφκελεο «θάξηεο ηαιέλησλ θαη ηθαλνηήησλ» ν κέγηζηνο 

αξηζκφο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη εηεζίσο.   

 

3.2.8  Πνξηνγαιία 

 

γδνε θαηά ην 2011 είλαη ε Πνξηνγαιία ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ θηλνχκελε 

ζρεηηθά ζηα ίδηα επίπεδα ην 2012. Σν 2013 νη αλαδεηνχληεο ηφπν θαιχηεξεο δηαβίσζεο 

γη’ απηνχο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο δείρλνπλ κεγάιε απνζηξνθή πξνο ηελ Πνξηνγαιία, 

κία ζηάζε πνπ ζα αιιάμεη ειάρηζηα ην 2014 γηα λα ρεηξνηεξεχζεη μαλά ην 2015 θαη λα 

θαηαηαρζεί ζηελ έλαηε ζέζε κεηαμχ ησλ δέθα εμεηαδφκελσλ πξννξηζκψλ. 

 

Οη άδεηεο δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 2011-2015. Σν ίδην θαη νη άδεηεο ακεηβφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Οη άδεηεο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο είλαη απηέο πνπ πεξηνξίζηεθαλ 

ζεκαληηθά, δεδνκέλνπ φηη ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο αλέξρνληαη ζρεδφλ ζηηο κηζέο απφ 

απηέο πνπ δφζεθαλ ην 2011. Μηθξή, ηέινο άλνδν παξαηεξείηαη ζηελ ρνξήγεζε αδεηψλ 

γηα άιινπο ιφγνπο. 
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Γξάθεκα: 3.2.8 GAIA Web Πνξηνγαιία 2011-2015 

 

ε φηη αθνξά ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ιφγσλ κεηαλάζηεπζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ρψξα, νη νηθνγελεηαθνί θαη νη ακεηβφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη πην θνληά κεηαμχ 

ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο άιινπο ιφγνπο. Σα ηειεπηαία δχν 

θξηηήξηα θαίλεηαη λα ζπζρεηίδνληαη αξθεηά κεηαμχ ηνπο.  Πην ςειά ζηελ ξάβδν 

απφθαζεο είλαη νη νηθνγελεηαθνί ιφγνη (δειαδή απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

κεηαλαζηεχνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ Πνξηνγαιία), κεηά αθνινπζνχλ νη ακεηβφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηέινο νη άιινη ιφγνη. Οη άιινη ιφγνη είλαη 

αληηθξνπφκελνη κε ηνπο νηθνγελεηαθνχο θαη ησλ ακεηβφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο 

ζρεκαηίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε γσλία ελψ είλαη πην ζπζρεηηζκέλνη κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο. 

 

Παξφιν πνπ ην πνζνζηφ ηνπ μέλνπ πιεζπζκνχ ζηελ Πνξηνγαιία είλαη κηθξφ
37

, ε ρψξα 

ζεψξεζε ηελ ηαθηνπνίεζή ηνπο πξφθιεζε θαη έιαβε δξαζηηθά κέηξα. Έηζη, 

παξαρψξεζε ζεκαληηθά θνλδχιηα γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ ελζσκάησζεο θαη 

ελδπλάκσζε ησλ ππεξεζηψλ έληαμεο πνπ πξνζθέξεη ν δεκφζηνο ηνκέαο. Οη 

                                                 

37
 Μφιηο 3% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ-εθ ησλ νπνίσλ ην 1% αθνξά ππεθφνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζήζεθαλ νδήγεζαλ ζηελ αλαγλψξηζε ηεο Πνξηνγαιίαο 

δηεζλψο, σο κία απφ ηηο ρψξεο κε ηηο θαιχηεξεο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο, ελψ ην 

Πνξηνγαιηθφ δεκφζην Ηλζηηηνχην γηα ηνπο κεηαλάζηεο (Alto Comissariado para as 

Migrações, I.P.-ACM-),πνπ πξνσζεί ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ πήξε ην 2011 

ην πξψην βξαβείν ζηνλ επξσπατθφ δεκφζην ηνκέα. 

 

Σν ACM θαηάθεξε λα πεξάζεη ζε φινπο ηελ πεπνίζεζε φηη γηα λα κελ επεξεαζηεί 

αξλεηηθά ε ρψξα απφ ην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν, πξέπεη λα ην δεη σο ηελ επθαηξία 

γηα αλάπηπμε, φπνπ νη κεηαλάζηεο θαηέρνπλ ξφιν-θιεηδί ζηελ νηθνδφκεζε κίαο 

θνηλσλίαο πνπ αλαγλσξίδεη ηελ νηθνλνκηθή, δεκνγξαθηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή 

ζπλεηζθνξά ησλ κεηαλαζηψλ. Απηφ ην κνληέιν βαζίδεηαη ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ 

κεηαμχ κεηαλαζηψλ θαη θνηλσλίαο ππνδνρήο κέζα ζηα φξηα πνπ ζεζπίδεη ν λφκνο. Ζ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα εληζρχεη ηελ επηθξάηεζε ηεο εηξήλεο θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή 

δηακέζνπ δηαιφγνπ θαη ηζφηεηαο, απνηξέπνληαο ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ 

πνιηηηζκψλ θαη ηηο θνηλσληθέο ηάζεηο απνκάθξπλζεο κίαο θνηλσληθήο νκάδαο απφ κία 

άιιε. Με ηελ βνήζεηα ηνπ  ACM γίλεηαη ην κνίξαζκα ησλ επζπλώλ κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θπβεξλεηηθψλ επηπέδσλ. Ζ δνπιεηά ηνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ εθαξκνγή, 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ έληαμεο, πεξηγξάθεη ηα κέηξα πνπ πξέπεη 

λα εθαξκνζηνχλ απφ ηα δηαθνξεηηθά αξκφδηα ππνπξγεία γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη απφ 

ηα εζληθά θέληξα ππνζηήξημεο κεηαλαζηψλ (the one-stop shops) (Calado, 2016). 

 

Σν ACM, ην νπνίν πξφζθαηα κεηνλνκάζηεθε ζε High Commission for Immigration 

and Intercultural Dialogue, ζεψξεζε φηη γηα κία απνηειεζκαηηθφηεξε ζηξαηεγηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, βαζηθφ ζπλζεηηθφ ηνπ ζηνηρείν ζα έπξεπε λα είλαη νη 

ίδηνη νη κεηαλάζηεο. Λακβάλνληαο νη ίδηνη ελεξγφ δξάζε, ληψζνπλ φηη θαη απηνί έρνπλ 

κεξίδην επζχλεο θαη φηη πξέπεη λα ζπκβάινπλ θαη νη ίδηνη ζ’ απηφλ ηνλ αγψλα 

ακνηβαίαο αιιαγήο. Αλαιακβάλνπλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν σο  κεζνιαβεηέο ζε δεκφζηεο 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, αλαιακβάλνπλ επίζεο ηελ ελδπλάκσζε νξγαλψζεσλ 

κεηαλαζηψλ θαη αξρεγψλ κεηαλαζηψλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπδήηεζε θαη ζηελ 

επηθχξσζε κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ 

κεηαλάζηεπζε (Consultative Council for Migration) . Ζ ελ ιφγσ επηηξνπή είλαη ην 

θχξην ζψκα ζπκβνπιεπηηθήο, ππνζηήξημεο θαη ζπκκεηνρήο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ δξάζεο ηνπ ACM. Σαπηφρξνλα, ζπκκεηέρεη ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε αληηπξνζψπνπο ησλ θνηλνηήησλ ησλ κεηαλαζηψλ, 

εκπνξηθψλ ζπλδηθάησλ θαη αληηπξνζψπσλ ησλ ππνπξγείσλ θαη ηδξπκάησλ, 
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επηβεβαηψλνληαο ηελ ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ νληνηήησλ 

ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ.  

 

Ζ Πνξηνγαιία απνζαθήληζε ηηο επηινγέο ηεο  κεηαλαζηεπηηθήο ηεο πνιηηηθήο δηακέζνπ 

ησλ Πιάλσλ Γξάζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ, φπνπ θαζνξίδνληαη ν ξφινο 

θαη ηα κέηξα πνπ νθείιεη λα ιάβεη θάζε ππνπξγείν. Οη αξκνδηφηεηεο απηνχ ηνπ 

νξγάλνπ δηεπξχλζεθαλ θαη εληζρχζεθαλ κεηά ην 2014 παξάιιεια κε ηελ αλαβάζκηζε 

ηεο απνζηνιήο ηνπ ACM, δεκηνπξγψληαο έηζη ην ηξαηεγηθφ Πιάλν γηα ηελ 

κεηαλάζηεπζε. Σν πιάλν απηφ αθνινπζεί ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη εκπιέθεη φια ηα 

ππνπξγεία, φπσο απηά θαζνξίδνληαη γχξσ απφ έλα ζχλνιν 106 πξαθηηθψλ κέηξσλ θαη 

νξγαλψλνληαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Σν ρέδην εθηέζεθε ζε δεκφζηα ζπδήηεζε θαη ε 

θνηλσλία-ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξγαλψζεσλ κεηαλαζηψλ- θηλεηνπνηήζεθε 

έληνλα λα ζπλεηζθέξεη ελεξγά. 

 

Μία άιιε πξσηνβνπιία ηεο ρψξαο ήηαλ ε αλάιεςε κέηξσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

πνιηηψλ γηα ηελ ππνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αλάκεημεο ησλ 

δηάθνξσλ πνιηηηζκψλ κεηαμχ ηνπο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ην 2014 δεκηνπξγήζεθε ην Παξαηεξεηήξην Μεηαλάζηεπζεο (Migration 

Observatory), σο κέξνο ηνπ ACM. Δπελδχνληαο ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εληαμηαθήο 

δηαδηθαζίαο κπνξεί λα εγγπεζεί πνιηηηθέο πνπ παξέρνπλ πην απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε 

ζηηο αλάγθεο ησλ κεηαλαζηψλ, ελψ παξάιιεια είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα 

ηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Σν Παξαηεξεηήξην πξνσζεί επίζεο ηνλ δηάινγν 

κεηαμχ αθαδεκατθψλ θαη πνιηηηθψλ δηαζαθελίδνληαο έηζη ηνλ θαζνξηζκφ, ηελ 

ζπδήηεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εζληθηζηηθψλ θαη ξαηζηζηηθψλ ζεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ απνκπζνπνίεζε ζηεξενηχπσλ 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο κεηαλάζηεο. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πξφζζεζαλ λέεο πξνθιήζεηο ζηνπο 

«ζρεδηαζηέο» κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Μεηαμχ απηψλ ησλ πξνθιήζεσλ ήηαλ ε 

αιιαγή ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο, θαζψο ηα πνζνζηά αλεξγίαο 

απμήζεθαλ θαη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κεηψζεθε. Πξφθιεζε ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί ε αξλεηηθή επηξξνή ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ην πνζφ πνπ 

δηαηίζεηαη γηα πνιηηηθέο ελζσκάησζεο. Παξφια απηά, ζε έξεπλα ηνπ Δπξνβαξφκεηξνπ 

ην 2015, κφιηο ην 3% ησλ Πνξηνγάισλ ζεσξεί ηελ κεηαλάζηεπζε σο πξφβιεκα πνπ 
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εληείλεη ηελ νηθνλνκηθή ζηαζηκφηεηα. Ζ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ κεηαλάζηεπζε 

ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ζηα πιαίζηα δεκφζησλ ζπδεηήζεσλ θαη λνκνζεηεκάησλ. Ζ 

Πνξηνγαιία δηαηεξεί κία θνηλσληθή εξεκία ζε φηη εξψηεζε αθνξά ηελ κεηαλάζηεπζε, 

γεγνλφο πνπ θαίλεηαη απφ ηελ έιιεηςε πεξηζηαηηθψλ μελνθνβίαο, ξαηζηζκνχ ή 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο ερζξφηεηαο πξνο ηνπο κεηαλάζηεο. ε απηή ηελ ζεηηθή ζηάζε 

έπαημε νπζηαζηηθφ ξφιν ην γεγνλφο φηη ηα πνιηηηθά θφκκαηα (πνπ αζθνχλ ζεκαληηθή 

επηξξνή ζηελ θνηλή γλψκε), νπδέπνηε έθαλαλ ιφγν, νχηε παξνπζίαζαλ πνηέ ην 

κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν σο πξφβιεκα. 

 

3.2.9  Διιάδα 

 

Ζ Διιάδα βξίζθεηαη θαηά ην 2011 ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε κεηαμχ ησλ 10 

δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ. Δηδηθφηεξα, μεθηλάεη απφ ηελ έλαηε ζέζε ην 2011 θαη 

ζηαδηαθά απμάλεηαη γηα λα θαηαιήμεη ην 2015 ζηελ φγδνε ζέζε. ην ζπλνιηθφ 

δηάγξακκα έξρεηαη ηειεπηαία, παξά ηελ κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ 

δηακνλήο γηα άιινπο ιφγνπο. Ζ άλνδνο απηή εμάιινπ έρεη λα θάλεη κε ηηο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη αθνξά σο 

επί ην πιείζηνλ ηελ θαηεγνξία αδεηψλ άιισλ ιφγσλ (απνκάθξπλζε απφ ηνλ ηφπν 

θαηαγσγήο ιφγσ εκπφιεκσλ θαηαζηάζεσλ θαη δησγκψλ). 

 

Γξάθεκα: 3.2.9 GAIA Web Διιάδα 2011-2015 
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ην παξαπάλσ γξάθεκα 3.2.9 βιέπνπκε φηη ζε ζρέζε κε ηελ ξάβδν απφθαζεο, πην 

ζπζρεηηζκέλν θξηηήξην πνπ ζεσξεί ηελ Διιάδα επηζπκεηφ κεηαλαζηεπηηθφ πξννξηζκφ 

είλαη νη άιινη ιφγνη θαη απηφ πάιη ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο εθ ζαιάζζεο ζε 

επξσπατθφ έδαθνο. Φαίλεηαη επίζεο φηη δίλνληαη απηήλ ηελ πεληαεηία θαη θάπνηεο 

νηθνγελεηαθέο άδεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε αηφκσλ πνπ 

ήδε θαηνηθνχλ ζηε ρψξα θαη θέξλνπλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Βέβαηα, 

δηθαηνινγεκέλα δελ απνηειεί ε ρψξα επηζπκεηφ κεηαλαζηεπηηθφ πξννξηζκφ αθνχ κε 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί απφ ην 2010 θαη κεηά, κε φια ηα ζπζηήκαηα 

λα θαηαξξένπλ, δελ έρεη ηίπνηα λα πξνζθέξεη ζε έλαλ κεηαλάζηε πνπ αλαδεηά ηνλ πην 

ηδαληθφ ηφπν δηαβίσζεο. 

 

Παξφια απηά, ε Διιάδα θαηαβάιεη κεγάιε πξνζπάζεηα λα ελαξκνληζηεί κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο Οδεγίεο πεξί κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο φπσο ηελ νξίδεη ε Δπξσπατθή 

Έλσζε. Αληηκέησπε κε κία εηζξνή παξάλνκσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη 

αληηιακβαλφκελε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο καδηθήο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ε 

ρψξα δείρλεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ επεμεξγαζία θαη θαζηέξσζε ελφο πην 

ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ. Ζ θαζηέξσζε κίαο ζπγθξνηεκέλεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο 

νθείιεη λα βαζίδεηαη ζε ζχγρξνλεο, ιεηηνπξγηθέο αξρέο, νη νπνίεο ζα απνζθνπνχλ 

πξσηίζησο ζηελ δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο Διιάδνο σο 

θξάηνπο ππνδνρήο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ (Triantafyllidou, 2014). Ζ Διιάδα 

ρξεηάδεηαη έλα πιαίζην εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ έληαμε ησλ λνκίκσο δηακελφλησλ 

πνιηηψλ ηξίησλ ρψξσλ, ην νπνίν ζα αθνξά ηφζν ζηελ δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ λφκηκσλ πνιηηψλ 

ηξίησλ ρσξψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

 

Ζ λέα ηάμε πξαγκάησλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ε θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο νδεγεί ζηελ αλαγθαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο 

ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο. πσο θαη ηα άιια θξάηε κέιε, έηζη θαη ε Διιάδα, 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ πξνζέιθπζε θαη ελζάξξπλζε ηεο πξφζβαζεο λφκηκσλ πνιηηψλ 

ηξίησλ ρσξψλ κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζέζεηο 

κεγαιχηεξεο εμεηδίθεπζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο.  

  

Καζψο νη αλάγθεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζε αλεηδίθεπην εξγαηηθφ δπλακηθφ έρνπλ ήδε 

ππεξθαιπθζεί ιφγσ ηεο ξνήο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ θαηά ην ρξνληθφ 
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δηάζηεκα ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία (1990-2012), ε ρψξα νθείιεη 

πξσηίζησο λα αζρνιεζεί κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο ησλ παξάλνκσλ 

κεηαλαζηψλ, νη αξηζκνί ησλ νπνίσλ είλαη νπζηαζηηθά άγλσζηνη. Ζ κνλαδηθή 

θαηαγξαθή πνπ δηαηίζεηαη είλαη απηή ησλ ζπιιήςεσλ απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ή 

ην Ληκεληθφ ψκα. Δπηπξφζζεηα, επηβάιιεηαη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ έληαμή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. ηαλ επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ είλαη δπλαηφλ λα 

πηνζεηεζεί απφ ηε ρψξα ε αξρή ηεο επηιεθηηθήο πνηνηηθήο κεηαλάζηεπζεο, πνπ, 

φπσο είδακε απνηειεί ζηξαηεγηθή επηινγή ησλ πεξηζζφηεξσλ επξσπατθψλ θξαηψλ. 

 

Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο είλαη ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη ε απφ θνηλνχ απφιαπζε ηεο 

επεκεξίαο ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη δηαθξίζεηο, θαζψο πεξηζηαηηθά πεξηζσξηνπνίεζεο 

θαη κε έληαμεο απνηεινχλ απεηιή. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, πξσηαξρηθή 

ζεκαζία απνδίδεηαη ζηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ λνκίκσο δηακελφλησλ νκάδσλ 

πιεζπζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο. Ζ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηηο επίκνλεο 

πξνζπάζεηεο ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

κεραληζκψλ έληαμεο. Γηα ηελ ειιεληθή πνιηηεία, ν ζηφρνο ηεο έληαμεο κπνξεί 

ηαπηφρξνλα λα επηηεπρζεί κέζσ δχν μερσξηζηψλ αιιά ζπκπιεξσκαηηθψλ νδψλ.  

 

Απηέο είλαη απφ ηελ κία, ε ηζόηηκε πξόζβαζε θαη ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ 

αγαζψλ/ππεξεζηψλ πινπνίεζεο θαη απφ ηελ άιιε, φιεο νη δξάζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ 

έληαμε ησλ λφκηκσλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ. Ζ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

δχν απηψλ νδψλ θαζψο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηεο 

ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο θαη ησλ δξάζεσλ, επηηαρχλεη ηελ εληαμηαθή πνξεία ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ. 

 

Μία αμηνζεκείσηε δξάζε είλαη ε δηνηθεηηθή  κεηαξξχζκηζε «Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» (Ν. 3852/2010), κε ηελ νπνία επηρεηξείηαη κεηαμχ άιισλ κηα κνξθή 

κεξηθήο απνθέληξσζεο ησλ πξνζπαζεηψλ έληαμεο απφ ην επίπεδν ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο ζε απηφ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ ειιεληθή πνιηηεία έρεη πξνρσξήζεη 

ζηε ζχζηαζε ησλ πκβνπιίσλ Έληαμεο Μεηαλαζηώλ (ΔΜ) εληφο ησλ Γήκσλ, 

πξσηνβνπιία πνπ έρεη σο ζηφρν λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πξνψζεζε ηεο 
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ελζσκάησζεο ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ. Με ηα ΔΜ αλαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ε 

έληαμε μεθηλά θαη πνιιέο θνξέο νινθιεξψλεηαη ζην επίπεδν ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ
38

. 

 

Παξφια απηά ,απφ ηελ κέρξη ηψξα ιεηηνπξγία ησλ ΔΜ, ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο 

παξακέλεη πεξηνξηζκέλε. Αξκφδηνη επηθαινχληαη ηελ έιιεηςε πφξσλ σο αηηία, πνπ 

φκσο δελ αξθεί, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζέζε ησλ κειψλ είλαη ηηκεηηθή θαη άκηζζε. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο επηηπρψλ παξεκβάζεσλ ζην 

δεδνκέλν ζεζκηθφ πιαίζην θαη κάιηζηα κε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε σο ζπλέπεηα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο.  

 

Άιιε δξάζε πξνο πινπνίεζε, κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελζσκάησζεο είλαη ε 

πινπνίεζε δχν θαηεγνξηψλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ. πγθεθξηκέλα, καζήκαηα 

εηζαγσγήο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, πνπ ζα πξνζθέξνπλ επαξθή γλψζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο θαη καζήκαηα πξνζαλαηνιηζκνύ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

εθκάζεζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο λνκνζεζίαο, ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, θαζψο θαη ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ην λέν νινθιεξσκέλν πιαίζην κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ έληαμε 

ησλ λνκίκσο δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρψξσλ, ην νπνίν ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

πξφζβαζε ζην θαζεζηψο άδεηαο επί καθξφλ δηακέλνληνο, ζα επηθεληξψλεηαη ζε πέληε 

δηαθξηηνχο ηνκείο: Πξψηνλ, επαξθή εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηνπο 

κεηαλαζηεπηηθνχο πιεζπζκνχο, δεχηεξνλ, παξνρή εθνδίσλ γηα ηελ πξνζρνιηθή θαη ηε 

ζρνιηθή πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηξίηνλ,  παξνρή επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ, ηέηαξηνλ, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη πέκπηνλ, 

πξνψζεζε ηεο έληαμεο ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ θνπιηνχξα ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο. 

 

πλνςίδνληαο, νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηνπ λένπ νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ έληαμε ησλ λνκίκσο δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρψξσλ 

ζηελ Διιάδα  είλαη: 

                                                 

38
  Γεληθή Γξακκαηεία Πιεζπζκνχ θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Δζληθή ηξαηεγηθή 

γηα ηελ έληαμε ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, 23.04.2013 
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1. Ζ εμνηθείσζε ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαζψο θαη κε ην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ θξαηηθψλ 

ππεξεζηψλ, κε ηηο νπνίεο ζα ζπλαιιάζζνληαη νη ίδηνη. 

 

2. Ζ αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε κηαο ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηηο βαζηθέο αμίεο ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ην πνιηηηθφ θαη λνκηθφ ζχζηεκα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

 

3. Ζ αθξηβή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο σο θαηνίθσλ θαη, κειινληηθά, σο πνιίηεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

 

4. Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ λα ελεκεξψλνληαη νη ίδηνη 

γηα ηα ηδηαίηεξα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, θαζψο πξνζπάζεηα αθνκνίσζεο πξέπεη λα 

γίλεηαη θαη απφ ηνπο ίδηνπο. 

 

5. Ζ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, θαηάζηαζε, ε νπνία είλαη εθηθηή κφλνλ φηαλ νη κεηαλάζηεο είλαη 

επαξθψο ελήκεξνη γηα ηνλ ηξφπν δσήο, ηα έζηκα θαη ηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο, 

κφλνλ φηαλ απνδερηνχλ ηελ ειιεληθφηεηα, πξνζιακβαλνκέλε σο θπξίαξρε πνιηηηζκηθή 

αλαθνξά ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο. 

 

6. Ζ απφθηεζε πνιππνιηηηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο, κηαο θαη αξρηθά νη κεηαλάζηεο ζα 

ζπλαληήζνπλ κία πνιηηηζκηθή δηάζηαζε δηαθνξεηηθή ζπγθξηηηθά κε απηφ ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζήο ηνπο. 

 

3.2.10  Γεξκαλία 

 

Ζ Γεξκαλία (φπσο θαη ε Γαιιία θαη ε Ηζπαλία), φπσο είδακε ζηελ πξψηε ελφηεηα ηεο 

κειέηεο καο, είλαη έλαο απφ ηνπο πξνηηκεηένπο κεηαλαζηεπηηθνχο πξννξηζκνχο 

παγθνζκίσο
39

. Ζ επηινγή απηή αλαθέξεηαη βέβαηα ηφζν ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ 

φζν θαη ζε ππεθφνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ επηιέγνπλ ηελ ρψξα απηή γηα ηνπο 

ίδηνπο ιφγνπο (επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη εθπαίδεπζε). Οη ηειεπηαίνη βέβαηα 

ηπγράλνπλ επθνιφηεξσλ θαη ηαρχηεξσλ δηαδηθαζηψλ πξφζβαζεο θαη γη’ απηφ επηιέγνπλ 

ηε ρψξα απηή κε κεγαιχηεξε επθνιία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ. ε 

                                                 

39
 βιέπε ελφηεηα «Ζ δπλακηθή ηεο κεηαλάζηεπζεο». 
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φηη αθνξά ηελ αθνκνίσζε ησλ πνιππιεζψλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ, ζχκθσλα κε 

ην ακεξηθαληθφ δίθηπν CNN, κεηαμχ Ηαλνπαξίνπ θαη Οθησβξίνπ ηνπ 2016, 258.597 

χξηνη θαηέζεζαλ αίηεκα αζχινπ ζηε Γεξκαλία. Δμ' απηψλ, 93.925 έιαβαλ ρξεκαηηθή 

βνήζεηα φκσο κφιηο 577 αηηήκαηα αζχινπ έγηλαλ δεθηά
40

. 

 

Ζ Γεξκαλία είλαη ε ηειεπηαία απφ ηηο δέθα ρψξεο πνπ επηιέμακε γηα ηελ αλάιπζή καο. 

Ξεθηλάεη απφ ηελ ηειεπηαία ζέζε ην 2011 γηα λα απμεζεί ζηαδηαθά ην 2012, φπνπ ζα 

είλαη πξνηειεπηαία πξηλ ηελ Διιάδα, θαη ην 2013. Σν 2014 παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα 

πεξίπνπ κε ην 2013(ηξίηε απφ ην ηέινο) γηα λα βξεζεί πάιη ηειεπηαία ην 2015. 

 

 

Γξάθεκα: 3.2.10 GAIA Web Γεξκαλία 2011-2015 

 

Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα 3.2.10 πνπ απεηθνλίδεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

θάπνηνη επηιέγνπλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηελ Γεξκαλία, νδεγνχκαζηε ζηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα. Οη νηθνγελεηαθνί ιφγνη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ 

επηινγψλ, δεδνκέλνπ φηη ηα πξψηα κέιε νηθνγελεηψλ πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζηελ ρψξα 

θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα «ηξαβνχλ» ηα ππφινηπα απηή ηελ πεληαεηία κε ζθνπφ ηελ 

                                                 

40
http://edition.cnn.com/2016/11/25/europe/syrian-angela-merkel-asylum-rejected/index.html 
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νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Δηδηθά απηή ηελ πεξίνδν, πνπ ηα γεγνλφηα ζηηο ρψξεο 

πξνέιεπζεο είλαη θξίζηκα θαη απεηινχλ ηηο δσέο φισλ ησλ θαηνίθσλ, απηνί πνπ είραλ 

ηελ επθαηξία ηελ άδξαμαλ, πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ θαηαθχγην ζε αζθαιέο έδαθνο. 

 

Ζ Γεξκαλία δελ απνηειεί ζε απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή πξνηηκεηέν κεηαλαζηεπηηθφ 

πξννξηζκφ κε ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. πσο θαη ζηηο ππφινηπεο 

ρψξεο ε αλαδήηεζε εξγαηηθψλ ρεξηψλ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε άηνκα πςειήο κφξθσζεο 

θαη θαηάξηηζεο, θάηη πνπ ζα αλαιχζνπκε εθηελψο παξαθάησ. Δπηπξφζζεηα, ρακειή 

ζπζρέηηζε κε ηελ απφθαζε πεξί κεηαλαζηεπηηθνχ πξννξηζκνχ εκθαλίδεη θαη ην 

θξηηήξην ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ γιψζζα είλαη έλα ζεκαληηθφ πξνζφλ πνπ ζα πξέπεη λα 

θαηέρεη θάπνηνο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο ζπνπδέο ζηε Γεξκαλία. 

 

Οη άιινη ιφγνη είλαη απηνί ησλ νπνίσλ ε πνξεία βαίλεη απμεηηθά, δεδνκέλσλ ησλ 

πνιππιεζψλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ εθ ρσξψλ ηεο Αζίαο (πξία, Αθγαληζηάλ, 

Παθηζηάλ), ιφγσ ησλ εκπφιεκσλ θαηαζηάζεσλ. Δίλαη ην θξηηήξην πνπ βξίζθεηαη πην 

ςειά ζηελ ξάβδν απφθαζεο. 

 

Ζ ξαγδαία αχμεζε κεηαλαζηψλ πξνζθχγσλ (θαη θπξίσο απφ ηα κέζα ηνπ 2015) 

δεκηνχξγεζε λέεο πξνθιήζεηο ζηε ρψξα ηεο Γεξκαλίαο. Ο πξφεδξνο ηνπ γεξκαληθνχ 

ζπλδέζκνπ εξγνδνηψλ Ίλγθν Κξάκεξ έθαλε ιφγν ζηελ αξρή γηα ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

ρψξαο λα ελζσκαηψζεη κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ
41

, παξφιν πνπ ελ ηέιεη, ηα 

πξάγκαηα δελ ήξζαλ φπσο ηα αλέκελε. ην ίδην άξζξν ηφληζε ν δηεπζπληήο ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ Δξγαζία (BA) Φξαλθ-Γηνχξγθελ Βάηδε φηη «είλαη 

μεθάζαξν φηη έρεη αλάγθε απφ εμεηδηθεπκέλνπο κεηαλάζηεο»
42

. 

 

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ πνιηηηθή ελζσκάησζεο πνπ αθνινπζεί ε ρψξα  

ελεξγνπνηήζεθε, ψζηε λα θαζνξίζεη έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο ησλ κεηαλαζηψλ θαηνίθσλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο σο κεηαλαζηεπηηθφ πξννξηζκφ ζε άηνκα κε πςειή κφξθσζε 

θαη αλψηεξεο δεμηφηεηεο (Junge and Patuzzi, 2016). Απηή ε ελέξγεηα ζε ζπλδπαζκφ κε 

                                                 

41
 «Σα επφκελα 20 ρξφληα ρξεηαδφκαζηε πνιχ πεξηζζφηεξν εξγαηηθφ δπλακηθφ απφ απηφ πνπ κπνξεί λα 

παξάμεη ε ρψξα», εμήγεζε, ελψ έθαλε ιφγν γηα 500.000 θελέο ζέζεηο εξγαζίαο ζηε Γεξκαλία. Μηα 

δπλαηφηεηα ζα ήηαλ απηέο λα θαιπθζνχλ κε ηε γξήγνξε απνξξφθεζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. http://www.huffingtonpost.gr/2015/09/04/germania-asylo-oikonomia_n_8087092.html 

42
 http://www.huffingtonpost.gr/2015/09/04/germania-asylo-oikonomia_n_8087092.html 
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ηελ ηζρπξή αγνξά εξγαζίαο νδεγεί ζε αηζηνδνμία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο λα 

ππνδερηεί κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ. Αλακθίβνια, φιε απηή ε δηαδηθαζία ζα πάξεη 

ρξφλν θαη απαηηεί ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο θνηλσλίαο, σζηφζν ζα έξζεη λα 

αληηζηαζκίζεη ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο.  

 

Γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο εληνπίζηεθαλ 

ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ: 

 

1) Πξέπεη λα δηαβεβαηψλεηαη ε έγθαηξε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ελζσκάησζεο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ νη ππεξεζίεο έληαμεο λα είλαη άκεζα δηαζέζηκεο, φζν ην δπλαηφ πην 

ζχληνκα απφ ηε ζηηγκή άθημεο ζηελ ρψξα θαη παξάιιεια λα είλαη άκεζα δηαζέζηκεο 

φρη κφλν ζε απηνχο πνπ έρνπλ ζηαζεξή άδεηα δηακνλήο αιιά θαη ζηνπο αηηνχληεο άζπιν 

πνπ έρνπλ θαιέο πξνυπνζέζεηο λα ιάβνπλ θη άιια δηθαηψκαηα. Έλα βαζηθφ παθέην 

ελζσκάησζεο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ζε εζληθφ επίπεδν, καζήκαηα γιψζζαο, 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ζρέδηα εθπαίδεπζεο. Κάπνηεο εθηηκήζεηο κηινχλ γηα έλα 

30% ησλ κεηαλαζηψλ πνπ θζάλνπλ ζηελ ρψξα ην 2015, φηη έρνπλ επίζεκε αλαγλψξηζε 

πςειψλ πξνζφλησλ θαη κφξθσζεο. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη πνιινί πνπ έρνπλ κε 

αλαγλσξηζκέλεο δεμηφηεηεο κέζσ εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. Γεδνκέλνπ φκσο φηη ζην 

γεξκαληθφ ζχζηεκα πςεινχ επαγγεικαηηζκνχ νη πηζηνπνηήζεηο είλαη απαξαίηεηεο, 

ελεξγνπνηνχληαη κεραληζκνί ψζηε άηνκα κε κε αλαγλσξηζκέλα πξνζφληα ζε δήηεζε λα 

παίξλνπλ ηαρχξπζκα ηηο απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο. Παξφια απηά, ην ζχζηεκα απηφ 

εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο. 

 

2) Πξέπεη λα επελδπζεί ρξφλνο, ρξήκα θαη πξνζπάζεηα ζηελ θαζηέξσζε 

καθξνπξόζεζκεο ελζσκάησζεο. Ζ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

είλαη κία δηαδηθαζία πνπ απαηηεί αξθεηά ρξφληα, ε νπνία ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε θαη 

παξαθνινχζεζε αθφκε θαη κεηά ηελ πξψηε εηζαγσγή ζηελ εξγαζία. Ζ βηψζηκε θαη 

καθξνπξφζεζκε έληαμε κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν αλ ππάξρεη εμέιημε ζηελ εξγαζηαθή 

πνξεία. Ζ νηθνλνκία πνπ ππνδέρεηαη ηνλ κεηαλάζηε ζα έρεη φθεινο απφ απηφλ κφλν αλ 

νη δεμηφηεηέο ηνπ βειηηψλνληαη ρξφλν κε ην ρξφλν. 

 

3) Να δηαβεβαηψλεηαη κία ζπζηεκαηηθή πνιηηηθή κάζεζεο θαη εμέιημεο θαιψλ 

πξαθηηθψλ. Ζ ζπλήζεηα λα επελδχνληαη ρξήκαηα ζε πνιηηηθέο κηθξήο θιίκαθαο είλαη 

δηαδεδνκέλε ζε φιε ηελ Δπξψπε, ε νπνία φκσο ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί. Δίλαη πνιχ 

πην παξαγσγηθφ λα αλαγλσξίδνληαη απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο λα 
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κεηαηξέπνληαη ζε πνιηηηθέο κεγάιεο θιίκαθαο θαη λα εθαξκφδνληαη ζε λεπξαιγηθέο 

ππεξεζίεο. 

 

4) πιινγή εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε πξφβιεςε γεγνλφησλ 

θαη λα ιακβάλνληαη κέηξα πξφιεςεο. Γηα λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα κίαο 

πνιηηηθήο ελζσκάησζεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη φρη ζε 

ππνζέζεηο. Ζ έιιεηςε νινθιεξσκέλσλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα θνηλσληθν-

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηειεπηαίσλ λενεηζεξρφκελσλ κεηαλαζηψλ 

δπζθνιεχεη ηελ δεκηνπξγία κίαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο.  

 

5) Δλδπλάκσζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

εξγαζίαο αιιά θαη ησλ εξγνδνηψλ. Σν πςειφ πνζνζηφ άλεξγσλ αιινδαπψλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ζεσξείηαη απνηέιεζκα δηαθξίζεσλ. Γη’ απηφ δίλεηαη έκθαζε ζην 

γεγνλφο φηη γηα ηελ επηηπρία κίαο πνιηηηθήο ελζσκάησζεο απαηηείηαη πξνζπάζεηα φρη 

κφλν απφ ηνπο κεηαλάζηεο αιιά θαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία 

ππνδνρήο. 

 

6) Βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δίλαη θνηλφο ηφπνο φηη ε 

επίηεπμε ηζνξξνπίαο ζηελ αλάζεζε επζπλψλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζηελ 

εληαμηαθή δηαδηθαζία  ηελ θάλνπλ πην μεθάζαξε θαη ηελ νδεγνχλ ζηελ επηηπρία. 

 

Κάπνηνη ζεψξεζαλ φηη θαη ε χπαξμε θάπνηαο απηνλνκίαο πνπ λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζε κία πεξηνρή-πεξηθέξεηα λα αλεμαξηεηνπνηείηαη απφ ην βαζηθφ κνλνπάηη πνπ 

πξεζβεχεη ε γεληθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή κίαο ρψξαο (θαζψο πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο), ίζσο βνεζνχζε (ην παξάδεηγκα ηεο Ηζπαλίαο). Δλ ηέιεη φκσο, 

πξφθεηηαη γηα κία άπνςε πνπ εγθαηαιείθζεθε δηφηη ε επηηπρεκέλε ελζσκάησζε δελ 

πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ κεηαλάζηε. 

 

Άμηα αλαθνξάο είλαη θαη ε πξφηαζε γηα ζπκκεηνρή κε θπβεξλεηηθψλ ζηελ φιε 

δηαδηθαζία, θαη απηνί είλαη νη εξγνδφηεο. Απηνί είλαη πνπ αλνίγνπλ ηηο πφξηεο ζηε 

ζηαδηνδξνκία θαη δίλνπλ ηηο επθαηξίεο θαξηέξαο θαη ζα πξέπεη λα ην θάλνπλ απηφ 

αμηνθξαηηθά θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο. Έηζη ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ, λα 

ζπκβνπιεπηνχλ θαη λα εκπιαθνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαλνληζκψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ 

δξάζεσλ. Οη ίδηνη ζηε ζπλέρεηα ζα κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ κε ελέξγεηεο φπσο ε 

πξαθηηθή άζθεζε, εθπαηδεχζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη επθαηξίεο αλέιημεο. 
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3.3 Αλάιπζε επαηζζεζίαο βαξώλ 

 

Μέρξη ηψξα ζηε κειέηε καο, ε αμηνιφγεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πξννξηζκψλ 

βαζίζηεθε ζηελ ππφζεζε φηη φια ηα θξηηήξηα είλαη ηζνβαξή, φηη φια παίδνπλ ηνλ ίδην 

ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο απφθαζεο ρψξαο πξννξηζκνχ. Ζ κέζνδνο πνιπθξηηεξηαθήο 

απφθαζεο PROMETHEE-GAIA καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα αιιάμνπκε ηελ βαξχηεηα 

ησλ ηεζζάξσλ θξηηεξίσλ καο, δειαδή λα κεηαβάινπκε ηελ ζεκαζία πνπ έρεη θάζε 

θξηηήξην μερσξηζηά γηα ηνλ ιήπηε απφθαζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ηελ αχμεζε ηεο 

ζηάζκηζεο ζε θάπνην(-α) θξηηήξην(-α) θαη ηελ κείσζε ηεο ζηάζκηζεο ζε θάπνην(-α) 

άιιν (-α) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιαγή ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ αλαιχζακε κέρξη ηψξα. 

Ζ επηινγή ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο βαξψλ πνπ ππάξρεη σο εξγαιείν ζην 

PROMETHEE-GAIA παξέρεη ηελ εμήο πιεξνθνξία, λα δνχκε ηα δηαζηήκαηα 

ζηαζεξφηεηαο ηεο αξρηθήο καο θαηάηαμεο ζε θάζε κεηαβνιή ηεο βαξχηεηαο ησλ 

θξηηεξίσλ. Με άιια ιφγηα, κπνξνχκε λα δνχκε κέρξη πνην βαζκφ κπνξνχκε λα 

κεηαβάιινπκε ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο θάζε θξηηεξίνπ (ή αιιηψο κέρξη πφζν 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ νη θαζαξέο ξνέο) ρσξίο λα επεξεαζηεί ε ηαμηλφκεζε ησλ ρσξψλ 

πνπ ιάβακε εμ’αξρήο. 

 

Παξαθάησ, ζηνλ πίλαθα 3.3.1,  παξαζέηνπκε ηα φξηα γηα ηα νπνία ε ηξέρνπζα 

θαηάηαμε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πξννξηζκψλ παξακέλεη ακεηάβιεηε. Μπνξνχκε λα 

βγάινπκε έηζη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επαηζζεζία ησλ θξηηεξίσλ αλά έηνο. Δηδηθφηεξα, 

θαηά ηα έηε 2011 θαη 2013 παξαηεξείηαη εμαηξεηηθή επαηζζεζία φισλ ησλ θξηηεξίσλ 

θαζψο κία κεηαβνιή αθφκα θαη ηεο ηάμεο ηεο 0,1 κνλάδαο ζα επέθεξε κεηαβνιή ηεο 

αξρηθήο ηαμηλφκεζεο. Σα κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα ζηαζεξφηεηαο ηα βιέπνπκε ην 2012 

ζην θξηηήξην ησλ ακεηβφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ  θαη αθνινχζσο ην 2014 ζηα θξηηήξηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιφγσλ θαη ακεηβφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην 2015 ζην θξηηήξην 

ησλ ακεηβφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. Μεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ ην πην επαίζζεην (κε 

κεδακηλή αλεθηηθφηεηα ζε κεηαβνιέο ) θαίλεηαη λα είλαη απηφ ησλ άιισλ ιφγσλ θαη ην 

ιηγφηεξν επαίζζεην (κε εχξνο κεηαβνιήο ηεο βαξχηεηάο ηνπ) απηφ ησλ ακεηβφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  
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3.3.1. Πίλαθαο νξίσλ ζηαζεξφηεηαο θξηηεξίσλ  

Έηνο 

Λφγνη 
2011 2012 2013 2014 2015 

Οηθνγελεηαθνί 

 
25% 25% 25% 29,41% 25% 25% 18,18% 28% 25% 28,57% 

Δθπαηδεπηηθνί 

 
25% 25% 25% 28,57% 25% 25% 11,76% 30,77% 25% 25% 

Ακεηβφκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο 
25% 25% 25% 35,71% 25% 25% 21,74% 30,77% 25% 30,77% 

Άιινη 

 
25% 25% 25% 25% 25% 25% 22,58% 28,57% 25% 25% 

 

Με ηελ βνήζεηα ηεο δηαγξακκαηηθήο απεηθφληζεο ησλ εχξσλ ζηαζεξφηεηαο ησλ 

θξηηεξίσλ γηα ην έηνο 2015 ζα δνχκε θαη απεηθνληζηηθά φζα ιέεη ε ζεσξία. Ζ νξηδφληηα 

δηάζηαζε απεηθνλίδεη ην επηιεγκέλν θξηηήξην θαη ε θάζεηε δηάζηαζε απεηθνλίδεη ην Phi 

ηεο θαζαξήο ξνήο. Γηα θάζε ελέξγεηα-ρψξα ζρεδηάδεηαη κία γξακκή πνπ δείρλεη ηελ 

θαζαξή ξνή σο ζπλάξηεζε ηεο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ. ηελ δεμηά άθξε ν 

ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο ηνπ θξηηεξίνπ είλαη 100% θαη νη ελέξγεηεο-ρψξεο 

ηαμηλνκνχληαη κε βάζεη απηφ ην κνλαδηθφ θξηηήξην. ηελ αξηζηεξή άθξε ν ζπληειεζηήο 

ζηάζκηζεο ηνπ θξηηεξίνπ είλαη 0%. 

 

Ζ ζέζε ηεο θάζεηεο πξάζηλεο θαη ελ ζπλερεία θφθθηλεο γξακκήο απεηθνλίδεη ηελ 

ηξέρνπζα βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ. Σν ζεκείν ηνκήο ησλ γξακκψλ ησλ ρσξψλ δίλεη ηελ 

θαηάηαμε βάζεη PROMETHEE II. 

 

ην θάησ κέξνο ηνπ δηαγξάκκαηνο ππάξρεη θαη ην καξθαξηζκέλν θνπηάθη 

ζηαζεξφηεηαο, ην νπνίν (φηαλ είλαη επηιεγκέλν) εκθαλίδεη ηηο δχν θάζεηεο κεηαμχ ηνπο 

κπιε γξακκέο. Σν δηάζηεκα κεηαμχ πξάζηλεο-θφθθηλεο γξακκήο θαη κπιε γξακκήο 

ππνδεηθλχεη ην δηάζηεκα βαξχηεηαο γηα ην νπνίν ε θαηάηαμε PROMETHEE II 

παξακέλεη ακεηάβιεηε (φπνπ WSI=Weight Stability Interval=δηάζηεκα ζηαζεξφηεηαο 

βαξχηεηαο).     
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Γξάθεκα 3.3.1 Οπηηθφ δηάζηεκα ζηαζεξφηεηαο (visual stability interval) θξηηήξην «νηθνγελεηαθνί ιφγνη» 

έηνο 2015 

 

ην δηάγξακκα 3.3.1. ηνπ θξηηεξίνπ «νηθνγελεηαθνί ιφγνη» παξαηεξνχκε φηη ζε κία 

κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο πέξαλ ηνπ 28,57% ε Ηξιαλδία απφ ηελ δεχηεξε 

ζέζε πνπ θαηέρεη βάζεη ηαμηλφκεζεο PROMETHEE II βαίλεη θαζνδηθά γηα λα 

θαηαιήμεη ηειεπηαία ζηελ δεμηά άθξε ηεο δηάζηαζεο βαξχηεηαο. Δλψ ε Διιάδα θαη ε 

Γεξκαλία απφ ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο πνπ θαηέρνπλ ζηελ αξρηθή ηαμηλφκεζε αλεβαίλνπλ 

ζηελ κέζε ηεο θαηάηαμεο (ηέηαξηε θαη πέκπηε ζέζε αληίζηνηρα). Αλαηξέρνληαο ζηνλ 

πίλαθα 3.1.6 ησλ θαζαξψλ ξνψλ PROMETHEE II κπνξνχκε λα δνχκε θαη ηηο 

ππφινηπεο κεηαβνιέο πνπ ππέζηε ε θαηάηαμε κε ηελ αιιαγή ηεο βαξχηεηαο πάλσ απφ 

ην φξηα ζηαζεξφηεηαο.  
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Γξάθεκα 3.3.2 Οπηηθφ δηάζηεκα ζηαζεξφηεηαο (visual stability interval) θξηηήξην «εθπαηδεπηηθνί ιφγνη» 

έηνο 2015 

 

Κακία αλεθηηθφηεηα ζε κεηαβνιέο ηεο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ιφγσλ δελ ππάξρεη γηα ηελ αξρηθή ηαμηλφκεζε (δηάγξακκα 3.3.2). Οπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή πέξαλ ηνπ 25% ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ αξρηθή θαηάηαμε, 

φπσο ηελ θάζνδν ηεο νπεδίαο, ηνπ βέιηηζηνπ αξρηθά κεηαλαζηεπηηθνχ πξννξηζκνχ, 

απφ ηελ πξψηε ζηελ ηέηαξηε ζέζε.   
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Γξάθεκα 3.3.3 Οπηηθφ δηάζηεκα ζηαζεξφηεηαο (visual stability interval) θξηηήξην «ακεηβφκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο» έηνο 2015 

 

Σν εχξνο ζηαζεξφηεηαο γηα ηηο ακεηβφκελεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη θαη ην κεγαιχηεξν ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα θξηηήξηα (δηάγξακκα 3.3.3). πγθεθξηκέλα, γηα δηάζηεκα κέρξη 

30,77% ε θαηάηαμε παξακέλεη ζηαζεξή, ελψ θαη ε θαηάηαμε ζηελ δεμηά άθξε ηεο 

γξακκήο βαξχηεηαο δελ θαίλεηαη λα αιιάδεη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ PROMETHEE 

II ηαμηλφκεζε. Ζ Ηηαιία θαη ε Γαιιία είλαη νη δχν πην ελδηαθέξνπζεο κεηαβνιέο κε ηελ 

πξψηε λα πέθηεη απφ ηελ πέκπηε ζηελ φγδνε ζέζε θαη ηελ δεχηεξε λα πέθηεη απφ ηελ 

έθηε ζηελ έβδνκε ζέζε. 
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Γξάθεκα 3.3.4 Οπηηθφ δηάζηεκα ζηαζεξφηεηαο (visual stability interval) θξηηήξην «άιινη ιφγνη» έηνο 

2015 

 

Σέινο, νη «άιινη ιφγνη» πνπ γεληθά παξνπζηάδνπλ ηα κεγαιχηεξά ηνπο λνχκεξα θαηά 

ην έηνο ηνπ 2015 ζε φιεο ηηο ρψξεο έρνπλ θαη κεδεληθή αλεθηηθφηεηα ζε κεηαβνιέο ηεο 

βαξχηεηαο (δηάγξακκα 3.3.4). ε πεξίπησζε κεηαβνιήο παξαηεξνχληαη νπζηψδεηο 

αιιαγέο ζηελ δεμηά άθξε ηεο δηάζηαζεο βαξχηεηαο κε ηελ Διιάδα λα απνηειεί ηελ πην 

δηαθξηηή εμ απηψλ. Αλέξρεηαη απφ ηελ ηειεπηαία ζέζε πνπ βξηζθφηαλ ζηελ αξρηθή 

θαηάηαμε  ζηελ δεχηεξε. Ζ Ηζπαλία απφ ηελ ηέηαξηε ζέζε πέθηεη ζηελ ηειεπηαία ελψ 

ηαπηφρξνλα ε νπεδία δηαηεξεί ηελ πξσηηά σο ν πην επηζπκεηφο κεηαλαζηεπηηθφο 

πξννξηζκφο. 
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Κεθάιαην 4  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο πξνρσξήζακε ζε πνιχπιεπξε αλάιπζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, πνπ θαίλεηαη, ήδε απφ ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία αιιά 

θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα, φηη ζα απνηειεί κείδνλ ζέκα ελαζρφιεζεο ησλ θπβεξλήζεσλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη πξνθιήζεηο πνιιέο θαη ην δίιεκκα 

ζνβαξφ-ηη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα πινπνηεζεί απφ θάζε ρψξα;  Ζζηθή ή 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ; Ίζσο ζα πξέπεη λα βξεζεί ε ρξπζή ηνκή πνπ λα ηα 

ζπλδπάδεη θαη ηα δχν γηαηί κφλν έηζη ζα επέιζεη ηζνξξνπία ζε κία ζχγρξνλε 

πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο ζηηο δξάζεηο θαη ηα κέηξα πνπ πξνζπαζνχλ λα ιάβνπλ θαη 

ηα δέθα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ πνπ ζπκπεξηιάβακε ζηελ κειέηε καο, αληηιακβαλφκαζηε 

πξσηίζησο ηελ δπζθνιία πνπ ππάξρεη ζηελ λνκνζεηηθή ξχζκηζε απηψλ, δειαδή ζην λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ σο λφκνη ζηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο. Πνιηηηθά ζπκθέξνληα θαη 

πνιηηηθφ θφζηνο ίζσο είλαη θάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δεκηνπξγνχλ εκπφδηα. 

Απνηέιεζκα είλαη λα παξακέλνπλ φια ηα κέηξα ζηα ιφγηα θαη λα κελ ιακβάλνληαη 

ζνβαξά ππφςε απφ φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε 

ζηηγκαηηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ (θπξίσο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ), ζηελ ζπλάζξνηζή ηνπο 

ζε εζληθέο θνηλφηεηεο θαη νξγαλψζεηο, γηαηί εθεί ληψζνπλ πην αζθαιείο, θαη επνκέλσο 

ζηνλ αθφκα πην έληνλν δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Γηαθξίζεηο θαη 

εζληθηζηηθέο νξγαλψζεηο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο θεξδίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο 

πξνζειπηίδνληαο νινέλα θαη κεγαιχηεξν θνηλφ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ αλεζπρεηηθή αχμεζε ηεο δχλακεο πνιηηηθψλ θνκκάησλ απηήο ηεο ηδενινγίαο.  

 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαπνιηηηζκηθή 

ζπλείδεζε θαη δεθηηθφηεηα, ψζηε λα απνδερηνχλ ηνπο κεηαλάζηεο. Δηδηθά ζε πεξηφδνπο 

κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο φπσο απηή πνπ δηαλχνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηά 

θξάηε νη πηζαλφηεηεο κεηαζηξνθήο ησλ απφςεσλ θαζίζηαηαη αθφκα δπζθνιφηεξε. 

Αλέθαζελ, νη κεηαλάζηεο ήηαλ απηνί πνπ έπαηξλαλ ηηο δνπιεηέο απφ ηνπο ληφπηνπο, ήηαλ 

νη ππαίηηνη εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ, παξφιν πνπ εκπεηξηθά δεδνκέλα απνδεηθλχνπλ ην 

αληίζεην. 
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Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, ζε κία πξνζπάζεηα θαζνδήγεζεο θαη σο θαηεπζπληήξηα γξακκή, 

έζεζε ηα ζεκέιηα κίαο νινθιεξσκέλεο κεηαλαζηεπηηθήο ζηξαηεγηθήο κε 

βξαρππξφζεζκνπο, κεζνπξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο, θαη θαιεί φια ηα 

θξάηε κέιε λα πηνζεηήζνπλ αλ φρη φια, ηνπιάρηζηνλ ηα πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο. Πξεζβεχεη φηη κφλν βιέπνληαο ηελ κεηαλάζηεπζε απφ ζεηηθή 

ζθνπηά ζα θαηαθέξνπλ λα απνθνκίζνπλ νθέιε απφ απηήλ, εηδηθά ηψξα κε ηελ 

δεκνγξαθηθή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο. 

 

Απηφ πνπ παξαηεξήζακε απφ ηελ κειέηε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ δέθα θξαηψλ κειψλ 

ζηε ζεκειίσζε κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη φηη δίλνπλ βαξχηεηα κφλν ζε έλα απφ 

ηα ζθέιε απηήο, ρσξίο λα παίξλνπλ κέηξα γηα ηα ππφινηπα. πγθεθξηκέλα, κπνξεί λα 

γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ρσξίο παξάιιεια 

λα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πξνσζήζνπλ ηελ απνδνρή ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο 

απφ ηνπο ληφπηνπο. Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε  φηη ιφγσ ησλ κεγάισλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ, ππάξρεη αληθαλφηεηα ησλ ρσξψλ λα αθνκνηψζνπλ ηφζν 

κεγάιν φγθν κεηαλαζηψλ. Δπνκέλσο, νδεγνχληαη ζηελ επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζα 

εηζξεχζνπλ ζηα εδάθε ηνπο. 

 

Δίλαη επξείαο απνδνρήο, φηη κία πξνζέγγηζε πνπ λα γίλεηαη ηζνκεξήο θαηαλνκή 

νηθνλνκηθψλ θνλδπιίσλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη δεκηνπξγία ραξηνθπιαθίσλ γηα 

φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία, είλαη ε πιένλ επηηπρεκέλε. 

Έηζη, γλσξίδνπλ φινη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηχρνπλ. 

Σν παξάδεηγκα ηεο Πνξηνγαιίαο δείρλεη φηη ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε έρεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. Έλαο παξαγσγηθφο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ηνκέσλ θαη 

απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ βέιηηζηε ιχζε. ε απηή ηελ 

ρψξα ν πςειφο επίηξνπνο γηα ηελ κεηαλάζηεπζε απεπζχλεηαη απεπζείαο ζηελ Πξνεδξία 

ηνπ πκβνπιίνπ ησλ ππνπξγψλ, πνπ έρεη ηζρπξή ζεζκηθή επηξξνή θαη κπνξεί λα 

πξνσζήζεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηππνπξγηθή ζπλεξγαζία. Απηή ε πξαθηηθή  νδήγεζε 

ζε πινπνίεζε κέηξσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, φπσο είλαη ηα one-stop shops, έλα 

επηηπρεκέλν κνληέιν πνπ ηψξα είλαη γλσζηφ δηεζλψο. 

 

ηελ πιεηνςεθία ηεο αξζξνγξαθίαο είλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ε ελζσκάησζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ απαηηεί αθνζίσζε, ππνκνλή θαη ζζέλνο γηα κία καθξά 

ρξνληθή πεξίνδν. Δκπφδηα, πξνζηξηβέο, θσιχκαηα θαη πξνθαλήο αθηλεζία ή δπζθακςία 

είλαη ινγηθφ λα αλαδχνληαη ζπλερψο ζε κία ηφζν δπλακηθή δηαδηθαζία. Ζ εληαμηαθή 
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δηαδηθαζία κπνξεί θαηά θαηξνχο λα θηλείηαη κε αξγνχο ξπζκνχο αιιά ην ζίγνπξν είλαη 

φηη θηλείηαη. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη παζεηηθά νη δπζθνιίεο, 

αληηζέησο είλαη βαζηθφ λα εληνπίδνληαη θαη λα μεπεξληνχληαη κε ςπρξαηκία θαη 

αηζηφδνμε βιέςε πξνο έλα θαιχηεξν κέιινλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



99 

 

Βηβιηνγξαθία 

 

Η. Ξελόγισζζε 

 

Brans J.P. &.Mareschal B. (2005) “PROMETHEE Methods”, Springer 

 

Department of Economic and Social Affairs, United Nations,(2016) International 

Migration Report 2015, New York 

 

Eurostat Methodologies and working papers (2013) Trafficking in human beings, 

edition 2013, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 

 

Figueira J ,Greco S. & Ehrgott M. (2005) Multiple Criteria Decision Analysis: State of 

the Art Surveys. New York: Springer 

 

Migration Policy and Research Programme (MPRP) (2003), International Dialogue on 

Migration-84
th

 Session of the Council, Geneve: IOM 

Ishizaka A. & Nemery P. (2013), Multi-Criteria Decision Analysis: Methods and 

Software, New Delhi: John Wiley & Sons, Ltd 

 

Geddes A. (2000) Immigration and European integration. Towards fortress Europe? 

Manchester: Manchester University Press 

 

ΗΗ. Διιεληθή  

 

Γεληθή Γξακκαηεία Πιεζπζκνχ θαη Κνηλσληθήο πλνρήο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

(2013) , Δζληθή Σηξαηεγηθή γηα ηελ έληαμε ηωλ πνιηηώλ ηξίηωλ ρωξώλ, 23.04.2013 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,(2010) Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο 

Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο, ειιεληθή έθδνζε 30.03.2010 

 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2015) Δπξωπαϊθό Πξόγξακκα Γξάζεο γηα ηελ Μεηαλάζηεπζε, 

Βξπμέιιεο, 13.05.2015, COM (2015) 240 final 



100 

 

 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο (2014) Νόκνο 4251/2014, Κώδηθαο Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Κνηλωληθήο Έληαμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο, ΦΔΚ Α΄80/1-4-2014 

 

Καξχδεο Β. (1996) Ζ εγθιεκαηηθόηεηα ηωλ κεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα: δεηήκαηα ζεωξίαο 

θαη αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζεο 

 

Μπάγθαβνο Υ. & Παπαδνπνχινπ Γ. (2003) Μειέηεο ηνπ ΗΝΔ/ΓΣΔΔ-ΑΓΔΓΥ, Αζήλα: 

Δθδφζεηο ΚΑΜΠΤΛΖ ADV. 

 

ακπαηάθνπ Δ. (2010) Δξκελεύνληαο ηελ εμέιημε ηεο θνηλήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο 

ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο, Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε 

 

Σξηαληαθπιιίδνπ Α. & Γξψπα Ρ. (2009) Ζ κεηαλάζηεπζε ζηελ Δλωκέλε Δπξώπε, 

Αζήλα: εθδφζεηο Κξηηηθή 

 

Αξζξνγξαθία  

 

Abraham T. (2013) Using Ethnography to inform Policy and Programs for the 

integration of Immigrants: a case study in Andalusia, Spain, Springer Science 

+Business Media Dordrecht 

 

Ahmad A. (2014) The dual role of immigrants’ Social Networks in Occupational 

Attainment in the Finnish Labour Market, Springer Science +Business Media Dordrecht 

 

Brans J.P. & Mareschal B. (1988) "Geometrical representations for MCDA. the GAIA 

module". European Journal of Operational Research. 

 

Brans J.P. & Vincke P. (1985). "A preference ranking organisation method: The 

PROMETHEE method for MCDM". Management Science, Vol 31,No6 

 

Calado P. (2016) Migration and integration from a holistic perspective :Experiences 

from Portugal, Migration Policy Practice, Vol.VI, number 2, April-May 2016 

 



101 

 

Chindea A. (2015) Headstart to Integration, A Global Review of pre-departure Support 

Measures for Migrants, January 2015 

 

Climent-Ferrando V. (2015) The Language Debates on Immigrant Integration in 

France.Immigrant Integration or Immigrant Control? Journal of Language and law, 

num.63, February 2015. 

 

Collett E. (2015) Outlook on migration in Europe in 2015, Migration Policy Practice, 

Vol. IV, number 5, December 2014-January 2015 

 

Cuttitta P. (2014), Mandatory Integration Measures and Differential Inclusion: The 

Italian Case, International Migration & Integration, Springer Science+Business Media 

Dordrecht 

 

Fanning B., Haase T. & O’Boyle N. (2010) Well-being, Cultural Capital and Social 

Inclusion: Immigrants in the Republic of Ireland, Int.Migration & Inegration, Springer 

Science +Business Media Dordrecht December 2010 

 

Gallagher T. A. & Fiona D. (2016) The International Law of Human Smuggling, Centre 

for International and Public Law, Australian National University, January 2016 

 

Junge F. & Patuzzi L. (2016) Integration at the Crossroads of Employment: Report of 

the IQ Symposium” Labour Market Integration of Immigrants in Germany and 

Europe”, Migration Policy Practice, Vol.VI, number 2, April-May 2016. 

 

Ocak Ö. (2016) Immigration and French national identity under neoliberalism: 

Sarkozy’s select ve immigration politics as a performance of sovereignty, Patterns of 

Prejudice, Routledge, January 2016. 

 

Paparusso A., Fokkema T. & Ambrosetti E. (2016) Immigration Policies in Italy, 

Springer Science +Business Media Dordrecht. 

. 

Parousel B. (2016), Policies for labour market integration of refugees in Sweden, 

Migration Policy Practice, Vol. VI, Number 2, April-May 2016 

 



102 

 

Schulz M. (2014) For a truly European immigration policy, Migration policy practice, 

Vol.IV, Number 2, April-June 2014 

 

Toomey D. (2015), Employment Rights for Migrant Workers in Ireland: Towards A 

Human Rights Framework, Int.Migration & Inegration, Springer Science +Business 

Media Dordrecht January 2015. 

 

Triantafyllidou A. (2014) Greek Migration Policy in the 2010s: Europeanization 

Tensions at a time of Crisis, Journal of European Integration, Vol.36, numb.4, 2014 

 

Γηαδηθηπαθέο πεγέο  

 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Μεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή Γηαζέζηκν απφ: 

www.europarl.europa.eu/atyourservice/el Πξφζβαζε: 15/10/2016 

Καζεκεξηλή (2015),  Οηθνλνκηθή «αηκνκεραλή» ηεο Σθαλδηλαβίαο ε Σνπεδία Γηαζέζηκν 

απφ: www.kathimerini.gr/841805/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/oikonomikh-

atmomhxanh-ths-skandinavias-h-soyhdia Πξφζβαζε: 7/11/2016 

Ναπηεκπνξηθή (2016),  Σε ρακειό επηά εηώλ ε αλεξγία ζηελ Ηζπαλία Γηαζέζηκν απφ:   

www.naftemporiki.gr/finance/story/1164369 Πξφζβαζε: 7/11/2016 

Ναπηεκπνξηθή (2016),  Φαλο-Βέξλεξ Εηλ: Θέκα ρξόλνπ ε έμνδνο ηεο Ηηαιίαο από ην 

επξώ Γηαζέζηκν απφ:   www.naftemporiki.gr/finance/story/1160293/xans-berner-zin, 

Πξφζβαζε: 2/12/2016 

 

Παξαδεηζάλνπ Α., Τν θαηλόκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο  Γηαζέζηκν απφ:   

www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1852 

Πξφζβαζε: 11/10/2016 

Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (2014), Υπεξεζία Αζύινπ, Δξωηήζεηο θαη 

απαληήζεηο ζρεηηθά κε Άζπιν & Μεηαλάζηεπζε  Γηαζέζηκν απφ:   

www.minocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&lang=EN&perform=view&id=50

55&Itemid=466&lang=GR,  Πξφζβαζε: 29/11/2016 

 



103 

 

CNN (2016), Family of baby named after Angela Merkel loses asylum bid  Γηαζέζηκν 

απφ: http://edition.cnn.com/2016/11/25/europe/syrian-angela-merkel-asylum-rejected/ 

index.html, Πξφζβαζε: 29/11/2016 

 

EU-Blue Card, Intra-Corporate Transferees Directive Γηαζέζηκν απφ:  www.eu-

bluecard.com/intra-corporate-transferees-directive Πξφζβαζε: 15/10/2016 

 

European Commision, Legal migration Γηαζέζηκν απφ:   ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/what-we-do/policies/legal-migration Πξφζβαζε: 15/10/2016  

 

Eurostat, Database Γηαζέζηκν απφ:  ec.europa.eu/eurostat/data/database# Πξφζβαζε: 

15/9/2016  

 

Eurostat, Residence permits statistics Γηαζέζηκν απφ:  ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Residence_permits_statistics  Πξφζβαζε: 15/9/2016  

 

L’OBS (2005), L'intégralité du discours de Nicolas Sarkozy Γηαζέζηκν απφ:  

http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20050609.OBS9574/l-integralite-du-

discoursde-nicolas-sarkozy.html Πξφζβαζε: 8/11/2016 

 

Statistics Finland, Database Γηαζέζηκν απφ:   www.tilastokeskus.fi/til/tyokay/tau_en.html  

Πξφζβαζε: 20/10/2016 

The huffington Post (2016), Γηαηί ε Γεξκαλία απνθάζηζε λα δώζεη άζπιν ζε κεγάιν 

αξηζκό πξνζθύγωλ από ηε Σπξία. Ζζηθή ππνρξέωζε ή νηθνλνκηθό ζπκθέξνλ 

 Γηαζέζηκν απφ: www.huffingtonpost.gr/2015/09/04/germania-asylo-

oikonomia_n_8087092.html Πξφζβαζε: 29/11/2016 

 

United Nations (2016), International Migration Report 2015 Γηαζέζηκν απφ: 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationre

port/docs/MigrationReport2015.pdf  , Πξφζβαζε: 18/10/2016  

http://www.eu-bluecard.com/intra-corporate-transferees-directive
http://www.eu-bluecard.com/intra-corporate-transferees-directive
http://www.huffingtonpost.gr/2015/09/04/germania-asylo-oikonomia_n_8087092.html
http://www.huffingtonpost.gr/2015/09/04/germania-asylo-oikonomia_n_8087092.html


104 

 

UNODC,  What is Human Trafficking? Γηαζέζηκν απφ:    

 www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html 

Πξφζβαζε: 20/10/2016 

 

VPSolutions (2013), Visual PROMETHEE 1.4 Manual Γηαζέζηκν απφ:  

http://www.PROMETHEE-GAIA.net/assets/vpmanual.pdf  Πξφζβαζε: 8/10/2016 

 


