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Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης  

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η χώρα μας, για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, έχει μπροστά της έναν καθαρό ορί-
ζοντα εξόδου από τα μνημόνια και την κρίση της οικονομίας. Η πρόσφατη απόφαση 
του Eurogroup ανοίγει αυτόν τον καθαρό διάδρομο εξόδου από το καθεστώς επιτρο-

πείας και όλοι οφείλουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, για να εκπληρώσουμε αυ-
τόν τον στόχο.

Η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, συνδύασε τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές με 
την ανάγκη ανάδειξης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, που θα σέβεται και θα διευρύνει 
τα εργατικά δικαιώματα, θα επιτυγχάνει την ουσιαστική μείωση της ανεργίας και θα θέτει 
τις βάσεις του κοινωνικού κράτους, βάσεις οι οποίες απουσίαζαν επί δεκαετίες.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση 
του φαινομένου της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας που πλήττει τους εργαζόμε-
νους αλλά και το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Το νομοθετικό πλαίσιο για την 
καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας και το Σώμα Επιθεώρησης Ερ-
γασίας ενισχύονται.

Σε αντίθεση με το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, που θεωρεί ότι ο δρόμος για την ανάπτυξη 
περνάει μέσα από τη μείωση των μισθών και την αφαίρεση δικαιωμάτων προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, η δίκαιη ανάπτυξη που επιδιώκει η Κυβέρνηση συνδέεται με 
ένα νέο υπόδειγμα στην εργασία. Για την Κυβέρνηση, ο στόχος της δίκαιης ανάπτυξης προ-
ϋποθέτει ότι οι εργαζόμενοι –Έλληνες και μετανάστες που ζουν και δουλεύουν στη χώρα 
μας– θα έχουν οφέλη από αυτή την ανάπτυξη, με θέσεις πλήρους και σταθερής εργασίας, 
με μερίδιο από τον παραγόμενο πλούτο, που θα τους εξασφαλίζει ικανοποιητικούς μισθούς 
και πλήρη δικαιώματα.

Το 2016, το Υπουργείο Εργασίας, εκτός των άλλων, προχώρησε στην υλοποίηση των κυβερ-
νητικών δεσμεύσεων για τη θεσμοθέτηση ενός συνεκτικού μηχανισμού ανίχνευσης και πρό-
ληψης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Επίσης, εν μέσω της μεγαλύτερης μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης που βίωσε η 
Ευρώπη, πέρα από την έμπρακτη αλληλεγγύη των πολιτών, η Κυβέρνηση προχώρησε σε 
νομοθετικές παρεμβάσεις στην υγεία, την παιδεία και την εργασία προκειμένου να διευκο-
λυνθεί η ενσωμάτωση και η ένταξη αυτών των πληθυσμών, παρεμβάσεις που εκκρεμούσαν 
για ολόκληρες δεκαετίες.

Η παρούσα Έκθεση εντάσσεται στο επιστημονικό έργο του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας 
και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), το οποίο αποτελεί έναν σημαντικό βραχίονα της δρά-
σης του Υπουργείου μας, για τη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού και κοινωνικού σχεδί-
ου στη χώρα.

Έφη Αχτσιόγλου

Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης





Πρόλογος Προέδρου ΕΙΕΑΔ

Είναι τιμή και ιδιαίτερη χαρά για εμένα να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση του Ινστι-
τούτου. Η ελληνική οικονομία, η αγορά εργασίας και ο χώρος της κοινωνικής προστα-
σίας παραμένουν κύριες θεσμικές δραστηριότητες μας ενώ ενδυναμώνονται συνεχώς 

με νέες δράσεις και πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο αυτό, στο πρώτο μέρος της παρούσης έκθεσης επιχειρούμε να καταγράψουμε 
τις βασικές παραμέτρους που θα επηρεάσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα την αναπτυ-
ξιακή πορεία της χώρας και στο πλαίσιο αυτό διαπιστώνουμε ότι, πέρα από τις αμιγώς οι-
κονομικές παραμέτρους, απαιτείται αποφασιστικότητα για σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο 
θεσμικό και διοικητικό πρότυπο της χώρας. Ειδικότερα σε ότι αφορά την αγορά εργασίας 
διερευνούμε τον βαθμό καταλληλότητας των σύγχρονων πολιτικών και αναζητούμε λύσεις 
που θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεργίας με έναν τρόπο πιο συστημικό, ενώ επιση-
μαίνουμε παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων πολι-
τικών όπως θα μπορούσε να είναι η υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης κοινωνικής προ-
στασίας στην οποία θα εντάσσεται και η αντιμετώπιση της ανεργίας. 

Επίσης, στο πρώτο μέρος αναζητούμε τη καλύτερη σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας που αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊ-
κό στρατηγικό στόχο και καταγράφουμε την ανισότητα των φύλλων και ειδικότερα την πρό-
σβαση των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης, δηλαδή ηγεσίας, δύναμης και επιρροής.

Στο δεύτερο μέρος της παρούσης, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το μεγάλο θέμα της με-
τανάστευσης. Το 2015 η Ελλάδα βίωσε (μαζί με την Ιταλία) την κορύφωση των προσφυγι-
κών ροών. Η ελληνική κοινωνία επέδειξε υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης προς τους πρόσφυ-
γες στα νησιά και στην ενδοχώρα, αλληλεγγύη που είχε επιδείξει άλλωστε και προς τους 
ομοεθνείς όλα τα προηγούμενα χρόνια της οικονομικής κρίσης. 

Το 2016 η Διεθνής Κοινότητα απέτυχε να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Συρία ενώ η «συμ-
φωνία» Ε.Ε.-Τουρκίας αμφισβητήθηκε εξ’ αρχής από τους Ευρωπαίους πολίτες και κατα-
γράφηκε στη συλλογική συνείδηση ως μία παραβίαση του ευρωπαϊκού κεκτημένου για σε-
βασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην υποδοχή και στην προστασία του «ικέτη». Οι 
μονομερείς ενέργειες των χωρών του «Visegrad», η άνοδος ακροδεξιών πολιτικών δυνάμε-
ων με εξάπλωση του ρατσιστικού λόγου στην Ευρώπη, η ασυγχρονία μεταξύ των χρημα-
τοδοτικών εργαλείων για το προσφυγικό που οδηγούν σε αποσπασματικότητα των πολι-
τικών δημιουργούν φόβο στους Ευρωπαίους πολίτες. Παράλληλα η αναποφασιστικότητά 
της  Ε.Ε. να δράσει συντεταγμένα και αποτελεσματικά δεν εμπνέει τις ηγεσίες των κρατών 
μελών για συνεργασία και αλληλεγγύη.  

Σε εθνικό επίπεδο, αξίζει να σημειωθεί η ανεπαρκής –για ολόκληρες δεκαετίες– εθνική στε-
γαστική πολιτική που αποτυπώθηκε με τον χειρότερο τρόπο στις συνθήκες διαβίωσης σε 
κέντρα φιλοξενίας και κέντρα ταυτοποίησης και υποδοχής προσφύγων που κρίνονται σε 
αρκετές περιπτώσεις από ελλειμματικές έως και απαράδεκτες από Διεθνείς Οργανισμούς. 
Επιπλέον, οι καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες στην παροχή ασύλου θα πρέπει να επιλυ-
θούν σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες αλλά και με σταθερό ερώτημα στις αιτίες που ανα-
γκάζουν τους ανθρώπους αυτούς να φύγουν από τις χώρες τους. Αυτά τα δύο αποτελούν 
τα μεγαλύτερα προβλήματα που καλείται να λύσει άμεσα το Ελληνικό κράτος.



Έχοντας υπόψη όλα αυτά, προσπαθούμε να διερευνήσουμε τα διεθνή και εθνικά δεδομέ-
να της οικονομίας της μετανάστευσης, όπου μέσω και της διεθνούς βιβλιογραφίας καταρ-
ρίπτονται αστήρικτες πεποιθήσεις περί δημιουργίας μόνο κόστους από αυτήν στους κρατι-
κούς προϋπολογισμούς. Εξετάζουμε επίσης τις διαχρονικές μεταναστευτικές ροές από και 
προς την Ελλάδα αλλά και τη κατά την προηγούμενη περίοδο διάρθρωση της εισερχόμενης 
μετανάστευσης στην ελληνική αγορά εργασίας, αναδεικνύοντας τις νομοθετικές αστοχίες 
και θεσμικές ανακολουθίες της ελληνικής πολιτείας στο παρελθόν. Παράλληλα, προσεγγί-
ζουμε το δημογραφικό, εκπαιδευτικό και εργασιακό προφίλ των προσφύγων που βρίσκο-
νται στη χώρα στην παρούσα φάση, το πώς αντιμετωπίζει τις γυναίκες πρόσφυγες η σύγ-
χρονη ειδησιογραφία, ενώ με τη σύνταξη ενός μεταναστευτικού λεξικού που παραπέμπει 
στα βασικότερα διεθνή και εθνικά νομοθετήματα, προσπαθούμε να συνδράμομε το έργο 
των αρμόδιων φορέων. 

 Δεν ήταν εύκολη αυτή η προσπάθεια και σίγουρα αποτελεί μόνο μια πρώτη, μερική διερεύ-
νηση ως προς το εύρος και την πολυπλοκότητα του μεταναστευτικού ζητήματος. Ευελπι-
στούμε όμως, ότι συμβάλλουμε εποικοδομητικά στο δημόσιο διάλογο παρέχοντας ενδιαφέ-
ρουσες πληροφορίες για τους «ικέτες» πρόσφυγες και τη «θεραπαινίδα» ελληνική κοινωνία. 
Θα έχει δε εξαιρετικό ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε πώς θα συνεχιστεί η προσπάθεια 
να επιλυθούν χρόνιες νομικές αγκυλώσεις και δυστοκίες αλλά και τη θεσμική ετοιμότητα 
και ευελιξία της εκτελεστικής εξουσίας να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στην επίλυση προ-
βλημάτων για την ανακούφιση άμεσων αλλά και μακροπρόθεσμων αναγκών στους τομείς 
της Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, της Απασχόλησης και της Πρόνοιας. Και αυτό γιατί η ορθο-
λογική διακυβέρνηση του φαινομένου, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής του διά-
στασης, είναι δυνατόν να αποτελέσει ευκαιρία για την Ελλάδα ως χώρα υποδοχής.

Κλείνοντας, εκ μέρους της Διοίκησης, του στελεχιακού δυναμικού και των συνεργατών 
του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού, επιθυμώ να ευχαριστήσω όσους 
αλληλέγγυους, συλλογικότητες, οργανώσεις, δημόσιους φορείς και λειτουργούς της χώρας 
στάθηκαν δικαιωματικά δίπλα στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, να τους ευχαριστή-
σουμε που μας έκαναν να νιώσουμε υπερήφανοι και άνθρωποι. 

Συνεχίζουμε.

Θανάσης Ζαχαρόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Ε.Α.Δ.
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ΗΕτήσια Έκθεση του ΕΙΕΑΔ με τίτλο Εργασία και 
Απασχόληση εκδίδεται για τέταρτη χρονιά. Φι-
λοδοξεί όπως και με τις προηγούμενες εκδό-

σεις να παράσχει πληροφόρηση για θέματα της αγο-
ράς εργασίας. Στη φετινή έκθεση στο πρώτο μέρος 
παρουσιάζονται τα κεφάλαια που αφορούν διάφο-
ρες πτυχές της αγοράς εργασίας και το δεύτερο μέ-
ρος της φετινής έκθεσης αφιερώνεται στο προσφυγι-
κό – μεταναστευτικό θέμα. Ακολουθούν οι περιλήψεις 
των κεφαλαίων.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕφΑλΑΙο 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ(;)
Χρήστος Κόλλιας

Επί του παρόντος, όλες οι προβλέψεις συγκλίνουν 
στην εκτίμηση ότι το 2017 η ελληνική οικονομία θα 
καταγράψει θετικούς και σχετικά εύρωστους ρυθ-
μούς μεγέθυνσης, επανερχόμενη  σε τροχιά των θε-
τικών ρυθμών μεγέθυνσης μετά από το 2008 οπότε 
και εισήλθε σε μια συνεχή ετήσια συρρίκνωση του 
ΑΕΠ, με εξαίρεση την πρόσκαιρη οριακά θετική επί-
δοση που κατέγραψε το 2014. Η διατήρηση του θε-
τικού πρόσημου στις επιδόσεις της ελληνικής οικο-
νομίας, μεταξύ άλλων, εξαρτάται από την άρση όλων 
των εμποδίων, κυρίως εσωτερικών και λιγότερο εξω-
τερικών, που λειτουργούν ως τροχοπέδη που δυσχε-
ραίνει την επίτευξη ενός γοργού και διατηρήσιμου 
αναπτυξιακού βηματισμού. Τα εμπόδια αυτά δεν αφο-
ρούν μόνο τις αυστηρά οικονομικές παραμέτρους που 
θα επηρεάσουν την πορεία της ελληνικής οικονομί-
ας στο επόμενο διάστημα αλλά συμπεριλαμβάνουν 
όλα τα ποιοτικά ελλείματα και υστερήσεις στην θε-
σμική και διοικητική λειτουργία της χώρας που απο-
τελούν σοβαρούς ανασταλτικούς παράγοντες που 
δυσχεραίνουν την αναπτυξιακή προσπάθεια. Οι βα-
θιές τομές και μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό και διοι-
κητικό μοντέλο,  θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
δημιουργία ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλ-
λοντος που θα τονώσει την οικονομική δραστηριό-
τητα και θα ελκύσει επενδύσεις.    

ΚΕφΑλΑΙο 2
ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ –  
ΙΔΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ;
Ολυμπία Καμινιώτη

Το κεφάλαιο επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά της 
ανεργίας, σε μια προσπάθεια ανάδειξης των συστημι-
κών της χαρακτηριστικών και της αναζήτησης κατάλ-
ληλων λύσεων για την αντιμετώπισή της. Η ανάλυση 
επικεντρώνεται στο διάστημα λίγο πριν την κρίση και 
στην παρούσα κατάσταση ώστε να προσδιοριστεί ο 
βαθμός στον οποίο εκτός από το μέγεθος της ανεργίας 
έχουν μεταβληθεί και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά 
της. Σε σχέση με τις πολιτικές που εφαρμόζονται ή/και 
σχεδιάζονται να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση 
της ανεργίας, ορισμένα από τα ερωτήματα που πρέ-
πει να μας απασχολήσουν είναι ο βαθμός καταλληλό-
τητας των πολιτικών που εφαρμόζονται σε σχέση με 
τα χαρακτηριστικά της ανεργίας παλαιότερα και κυ-
ρίως σήμερα, καθώς και η αναζήτηση άλλων λύσεων 
που θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεργίας με 
έναν τρόπο περισσότερο συστημικό.  Τα βασικότερα 
συμπεράσματα που εξάγονται είναι τα εξής: αναγνώ-
ριση της πολυπλοκότητα των φαινομένων της ανεργί-
ας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, δι-
αφοροποίηση των προτεινόμενων λύσεων βάσει των 
προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν και 
ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της αποτελεσματι-
κότητας των πολιτικών ώστε οι πολιτικές να βασίζονται 
σε επιστημονική τεκμηρίωση. Το σημαντικότερο ίσως 
συμπέρασμα είναι στο πεδίο του σχεδιασμού η υιοθέ-
τηση αναπτυξιακών πολιτικών και πολιτικών κοινωνι-
κής προστασίας με γνώμονα την κοινωνική ευημερία 
για όλους και στο πεδίο της υλοποίησης η υιοθέτηση 
μιας ολιστικής προσέγγισης κοινωνικής προστασίας 
στην οποία εντάσσεται και η αντιμετώπιση της ανεργίας. 

 

ΚΕφΑλΑΙο 3
ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
ΕΥΤΟΠΙΑ Ή ΟΥΤΟΠΙΑ;
Χρύσα Παϊδούση 
Αντικείμενο του Κεφαλαίου 3, αποτελεί η διερεύνηση 
του ερωτήματος της σύνδεσης της επαγγελματικής 

ΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΑΙ	ΑΠΑΣΧοΛηΣη	ΣΤην	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
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εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) με την αγορά ερ-
γασίας. Εκκινώντας από την παραδοχή ότι η σύνδεση 
ΕΕΚ και αγορά εργασίας είναι ένα πολυπαραγοντικό 
και πολυδιάστατο θέμα, επιχειρείται μια προσέγγιση 
μέσα από δύο κυρίως άξονες: αφενός της ανταπόκρι-
σης της ΕΕΚ στην αγορά εργασίας με βάση τα ποσο-
στά απασχόλησης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, αφετέ-
ρου, τις προοπτικές απασχόλησης που ανοίγονται για 
τους/τις αποφοίτους/τες διαφόρων επιπέδων εκπαί-
δευσης και κυρίως επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με βάση τη διάγνωση αναγκών της αγο-
ράς εργασίας. Το άρθρο επικεντρώνεται στην Ελλάδα 
και αξιοποιεί μια σειρά δεδομένων από ποικίλες πη-
γές (ευρωπαϊκές και εθνικές). Μια πρώτη διαπίστωση 
είναι ότι η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γενι-
κή και επαγγελματική, αποτελεί την κύρια εκπαιδευ-
τική διαδρομή για την απόκτηση υψηλών προσόντων 
και εξειδίκευσης άρα και καλύτερης πρόσβασης στην 
απασχόληση. Ωστόσο, η σύγκριση μεταξύ των ποσο-
στών απασχόλησης αποφοίτων ΕΕΚ και γενικής εκπαί-
δευσης δείχνει ότι αυτοί/ες που προέρχονται από την 
επαγγελματική εκπαίδευση έχουν υψηλότερα ποσοστά 
απασχόλησης από αυτούς/ες της γενικής εκπαίδευσης 
στις περισσότερες χώρες της ΕΕ28. Παράλληλα, όμως 
διαπιστώθηκε, ο ολοένα και σημαντικότερος ρόλος της 
απόκτησης υψηλών προσόντων για την απασχόληση 
στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ28, όπου, ένα 
ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του απασχολούμενου 
δυναμικού έχει υψηλά προσόντα, ενώ ο αριθμός αυ-
τών που έχουν χαμηλά προσόντα μειώνεται σημαντι-
κά τα τελευταία χρόνια. Η συγκριτική επισκόπηση των 
ανωτέρω  στις χώρες της ΕΕ, επιβεβαίωσε ωστόσο 
ότι όσο πιο ευημερούσες είναι οι κοινωνίες και οι οι-
κονομίες των χωρών, τόσο εφικτότερη είναι η σύνδε-
ση ΕΕΚ και αγοράς εργασίας.   

ΚΕφΑλΑΙο 4
ΗΓΕΣΙΑ: Ο ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΓΚΡΕΜΟΣ  
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ;
Ευάγγελος Χαϊκάλης-Πετρίτσης

Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει την ανισότητα των δύο 
φύλων τόσο κατά τη διασφάλιση θέσεων ηγεσίας 
όσο και κατά την παραμονή τους σε αυτές μέσα από 
το πρίσμα μιας σχετικά προσφάτως παρατηρηθείσας 

διάκρισης κατά των γυναικών που έχει ονομαστεί 
«γυάλινος γκρεμός». Το φαινόμενο αυτό αναφέρεται 
στη μεγαλύτερη πιθανότητα που έχουν οι γυναίκες 
σε σύγκριση με τους άνδρες να διορίζονται σε ηγετι-
κές θέσεις που περιλαμβάνουν υψηλές πιθανότητες 
κινδύνου και επακόλουθης αποτυχίας. Αρχικά, το κε-
φάλαιο παρουσιάζει μια σειρά από ερευνητικά δεδο-
μένα που στοιχειοθετούν το εν λόγω φαινόμενο. Στη 
συνέχεια, το κεφάλαιο προχωρά στην ανάλυση μιας 
σειράς πιθανών κοινωνιοψυχολογικών μηχανισμών 
που συμβάλλουν στην εμφάνιση του φαινομένου. 
Μεταξύ αυτών είναι τα στερεότυπα και οι άρρητες 
θεωρίες των ανθρώπων για το φύλο και την ηγεσία, 
οι σεξιστικές αντιλήψεις και η ασυμμετρία κοινωνι-
κού στάτους σύμφωνα με την οποία οι άνδρες απο-
λαμβάνουν υψηλότερο στάτους από τις γυναίκες. Το 
κεφάλαιο καταλήγει στο ότι το φαινόμενο δεν αφο-
ρά μόνο τις γυναίκες αλλά όλες τις μειονοτικές ομά-
δες, πράγμα που καθιστά την ασυμμετρία κοινωνι-
κού στάτους ως τον κύριο παράγοντα που ευθύνεται 
για την εμφάνιση θέσεων γυάλινου γκρεμού. Ωστό-
σο, η ευρεία παρουσία του σεξισμού και των άρρη-
των θεωριών για το φύλο και την ηγεσία τονίζει το 
πολυπαραγοντικό του φαινομένου στην περίπτωση 
των γυναικών. 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕφΑλΑΙο 5
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ:  
ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ιουλία Κούρτη

Το σχετικό γλωσσάρι έχει ως κύριο στόχο τη σύνδε-
ση όρων, εννοιών και εν γένει λημμάτων σύμφωνα με 
τα βασικά νομοθετήματα, εγκυκλίους και οδηγίες σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το συγκεκρι-
μένο επομένως κεφάλαιο νοούμε να μην διαβαστεί ως 
μια ξεχωριστή μελέτη ή έρευνα, αλλά να αποτελέσει 
εργαλείο αναφοράς. Για τη σύνταξή του αξιοποιήθη-
κε όλη σχεδόν η υπάρχουσα, ελληνική και εν μέρει η 
αγγλόφωνη βιβλιογραφία, ενώ αξίζει να επισημανθεί 
ότι η έκταση του κάθε λήμματος καθορίστηκε ανάλο-
γα με τον βαθμό δυσκολίας. Η καταγραφή αυτή δεν 

Σύνοψη		
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μπορεί να θεωρηθεί εξαντλητική, ανεξαρτήτως της 
προσπάθειας, αλλά σίγουρα το γλωσσάρι καταρτί-
στηκε με κυρίαρχο κριτήριο τη συχνότητα χρήσης του 
κάθε λήμματος.

ΚΕφΑλΑΙο 6
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  
ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Το κεφάλαιο αυτό επιχειρεί να εκτιμήσει τις οικο-
νομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στις χώρες 
υποδοχής, συνεκτιμώντας τόσο τα οικονομικά κόστη 
που συνεπάγεται η μετανάστευση όσο και τα οικονο-
μικά οφέλη. Με βάση κυρίως τη διεθνή εμπειρία και 
βιβλιογραφία πάνω στο θέμα καθώς και τις ιδιαιτε-
ρότητες της ελληνικής περίπτωσης, επιχειρείται μια 
εκτίμηση για την τάξη μεγέθους και το πρόσημο του 
οικονομικού αντίκτυπου της μετανάστευσης στην Ελ-
λάδα για τα επόμενα χρόνια. Η ηλικιακή διάρθρω-
ση των μεταναστών, τα εκπαιδευτικά τους προσό-
ντα και, κυρίως, ο βαθμός ενσωμάτωσής τους στην 
αγορά εργασίας αποτελούν τους βασικούς προσδι-
οριστικούς παράγοντες για τις βραχυπρόθεσμες οι-
κονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης, η οποία 
εκτιμάται ως μικρή αλλά θετική. Μεσοπρόθεσμα, το 
δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πε-
ρισσότερες χώρες της Ευρώπης όπως και η Ελλάδα 
αποτελεί πρόκληση για τη μεταστροφή της κοινής 
γνώμης για τη μετανάστευση από το να τη θεωρεί 
ως ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο βάρος σε μια μικρό-
τερη ή μεγαλύτερη ανάγκη.

ΚΕφΑλΑΙο 7
ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Απόστολος Χαρίσης

Στο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια διερεύνησης ορι-
σμένων πτυχών του μεταναστευτικού φαινομένου και 
της απασχόλησης των μεταναστών στην Ελλάδα και 

της εξέλιξής τους στη διάρκεια της τρέχουσας οικο-
νομικής κρίσης. Μέσα από την επισκόπηση μέρους της 
υπάρχουσας βιβλιογραφίας και πληροφοριών της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και του Σώμα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), επιχειρείται να 
αναδειχθούν συγκεκριμένες πλευρές που αφορούν την 
εκτίμηση του αριθμού των μεταναστών και της συνολι-
κής μεταναστευτικής κίνησης τα τελευταία χρόνια, της 
γεωγραφικής κατανομής των μεταναστών στη χώρα 
και της εθνικής και κοινωνικής τους σύνθεσης, καθώς 
και θέματα που αφορούν τις συνέπειες της κλαδικής, 
επαγγελματικής και έμφυλης εξειδίκευσης και κατα-
νομής τους στην απασχόληση, στο φόντο της εμφά-
νισης και κλιμάκωσης της τρέχουσας οικονομικής κρί-
σης στην Ελλάδα.

ΚΕφΑλΑΙο 8
ΕΡΕΥΝΑ: ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ:
Κωνσταντίνα Μπασκόζου

Στο παρόν κεφαλαίο θα επιχειρηθεί μια συνοπτι-
κή, απογραφικού τύπου καταγραφή των στοιχεί-
ων για όλο τον πληθυσμό των προσφύγων όπως 
προέκυψαν από την έρευνα πεδίου σε 600 άτο-
μα σε Κέντρα Φιλοξενίας στην Αττική.  Στόχος της 
έρευνας ήταν να αποτυπώσει τόσο τα δημογραφι-
κά χαρακτηριστικά του προσφυγικού πληθυσμού 
στην Ελλάδα όσο και τις πολιτιστικές του συνή-
θειες, προκειμένου, στο μέτρο του δυνατού, να δι-
αγνωσθούν καλύτερα οι ανάγκες τους, να εντο-
πισθούν οι επιθυμίες τους αλλά και να εξαχθούν 
χρήσιμα συμπεράσματα για τη χάραξη πολιτικών. 
Ένας ακόμη στόχος της μελέτης είναι η διερεύνη-
ση των μεγεθών που θα επηρεάσουν την προσφο-
ρά εργασίας από τους πρόσφυγες που τελικώς θα 
παραμείνουν στη χώρα και αποτελούν οικονομι-
κά ενεργό πληθυσμό. Για τον λόγο αυτό έχει γίνει 
αναγωγή των στοιχείων της έρευνας με βάση το 
σενάριο ότι ο τελικός αριθμός οικονομικά ενεργού  
πληθυσμού που θα παραμείνει στην Ελλάδα θα 
ανέλθει στα 50.000 άτομα.

ΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΑΙ	ΑΠΑΣΧοΛηΣη	ΣΤην	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
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ΚΕφΑλΑΙο 9
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΣΕ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ: ΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Χρύσα Παϊδούση

Το κεφάλαιο αυτό επιδιώκει μια πρώτη διερεύνηση του 
τρόπου που δημοφιλείς ελληνικές ειδησεογραφικές ιστο-
σελίδες παρουσιάζουν τις γυναίκες πρόσφυγες, σε μια 
περίοδο που αυξήθηκαν σημαντικά οι ροές τους προς 
την Ευρώπη και εντάθηκαν οι συζητήσεις στις ευρωπα-
ϊκές χώρες για την υποδοχή και ένταξη  των προσφύ-
γων σε αυτές. Η ανάλυση επικεντρώθηκε σε ειδήσεις 
που δημοσιεύτηκαν σε ιστοσελίδες με υψηλή επισκεψι-
μότητα κατά τους μήνες Ιανουάριο-Μάρτιο 2016. Λόγω 
του μικρού αριθμού των άρθρων που εντοπίστηκαν, οι 
διαπιστώσεις που προκύπτουν αφορούν τάσεις και όχι 
γενικεύσιμα συμπεράσματα. Αυτή είναι και μΙα πρώτη 
βασική διαπίστωση, δηλαδή ο μικρός αριθμός των δι-
αδικτυακών ειδήσεων που αναφέρονται στις γυναίκες 
πρόσφυγες, σε σχέση με τον αριθμό των άρθρων που 
μιλούν για τους πρόσφυγες γενικά, κατά την παραπά-
νω περίοδο. Μια άλλη σημαντική διαπίστωση είναι η 
θετική στάση που υιοθετούν τα δημοσιεύματα απέναντι 
στις πρόσφυγες γυναίκες, όταν αναφέρονται σε αυτές. 
Όμως  η θετική οπτική συνδέεται στα περισσότερα  άρ-
θρα  με την «ευαλωτότητα» και τη «θυματοποίηση» των 
γυναικών προσφύγων.  Από την άλλη, όταν αναφέρεται 
ο άνδρας πρόσφυγας, σε αρκετά από τα δημοσιεύματα 
εμφανίζεται «απειλητικός» απέναντι κυρίως στη γυναί-
κα του, δημιουργός εντάσεων και προστριβών στο πε-
ριβάλλον του. Επίσης, σε όλα τα άρθρα υπάρχει άμεση 
ή έμμεση αναφορά στη φιλοξενία και στην αλληλεγγύη 
των Ελλήνων απέναντι σε αυτές τις «ταλαιπωρημένες» 
γυναίκες, μητέρες, κόρες.

ΚΕφΑλΑΙο 10
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  
ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  
ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
Κωνσταντίνα Μπασκόζου

Το παρόν κεφάλαιο διερευνά αποτελεσματικές πρακτι-
κές που αναπτύχθηκαν για κάποιες ιδιαίτερα ευάλωτες 

ομάδες του προσφυγικού πληθυσμού και ασχολείται 
με την ανάδειξη των οριζόντιων αρχών που υιοθέτη-
σαν οι οργανώσεις της ΚτΠ (ανθρώπινα δικαιώματα, 
ολιστική προσέγγιση και διαφάνεια-λογοδοσία), την δι-
κτύωση που επέτυχαν μεταξύ τους, την εξωστρέφεια 
που επέδειξαν στην συνεργασία τους με κρατικούς, 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς όσο και των θε-
σμικών παρεμβάσεων που έχουν επιτευχθεί έως τώρα 
στα τρία πεδία: της απασχόλησης, της εκπαίδευσης-κα-
τάρτισης και της υγείας-πρόνοιας. Οι προκλήσεις επί-
σης που έχουμε να αντιμετωπίσουμε από δω και στο 
εξής όπως προκύπτει από τη μελέτη τους, παρουσιά-
ζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα γίνει προσπάθεια 
ανάδειξής τους. Απώτερος στόχος είναι η διερεύνη-
ση δυνατότητας χάραξης οριζόντιων πολιτικών για το 
σύνολο των προσφύγων ώστε οι οποιεσδήποτε καθε-
τοποιημένες δράσεις που θα αναπτυχθούν εντός του 
ελλαδικού χώρου μέσα στα επόμενα χρόνια να έχουν 
πολλαπλασιαστικά οφέλη.
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ΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΑΙ	ΑΠΑΣΧοΛηΣη	ΣΤην	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

The Annual Report of the HILHR with the title 
Work and Employment is being published for 
the fourth time. As in previous editions, it aims 

to provide information for labour market issues. In 
the present publication, the first part is composed of 
chapters focusing on different aspects of the labour 
market while in the second part, the migration-ref-
ugee issue becomes the focus. The abstracts of the 
chapters follow.

CHAPTER 1
THE GREEK ECONOMY: FROM  
A PROLONGED PERIOD OF RECESSION AND 
UNCERTAINTY TO GROWTH (?)
Christos Kollias

Currently, the conclusion in which all economic fore-
casts converge is that in 2017 the greek economy will 
achieve a positive and comparatively robust rate of 
economic growth. With the brief exception of 2014, 
the GDP has been contracting since 2008. Hence, 2017 
signals the long anticipated return to a growth path 
for the greek economy. Maintaining a positive rate of 
growth over the coming years depends on a number 
of both domestic and external factors. Among others, 
the performance of the greek economy depends upon 
the removal of all, mainly domestic in character, ob-
stacles that hinder and retard growth. Such obstacles 
include all the institutional deficiencies and public ad-
ministration shortcomings that obstruct and impede 
the developmental effort. Far reaching, fundamental 
structural institutional reforms will decisively contrib-
ute towards consolidation of a stable and secure en-
vironment and thus stimulate economic activity and 
attract investment.

CHAPTER 2
UNEMPLOYMENT BEFORE  
THE CRISIS AND NOW. DIFFERENT 
CHARACTERISTICS – SAME  
SOLUTIONS?
Olympia Kaminioti

The chapter focuses on the characteristics of un-
employment, in an effort to reveal its systemic 
characteristics and to look for appropriate solu-
tions for tackling unemployment. The investiga-
tion concentrates on the period before the crisis 
and the present time in order to determine wheth-
er unemployment changed just in terms of size 
or/and in terms of its structural characteristics.  
With respect to existing policies or/and policies that 
will be designed to tackle unemployment, some of 
the issues that need to concern us are the suita-
bility degree of existing policies in the past and in 
the present as well as the search for other solu-
tions that could tackle unemployment in a more 
systemic way. Basic conclusions include the fol-
lowing: recognition of the complexity and inter-
play of the phenomena of unemployment, pover-
ty and social exclusion, the differentiation of pro-
posed solutions according to the problems they 
aim to face, and quantitative and qualitative eval-
uation of policy effectiveness in order to base fu-
ture policy decision-making on evidence-based  
research. Perhaps the most important conclusion 
for policy design is the adoption of developmen-
tal policies and social protection policies aiming 
for social well-being for all. At the implementation 
stage the adoption of a systemic approach is sug-
gested, in which tackling unemployment becomes 
one of the targets. 

Summary
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SUMMARY		

CHAPTER 3
MATCHING VOCATIONAL EDUCATION  
AND TRAINING AND LABOUR MARKET: 
EUTOPIA OR UTOPIA?
Chrysa Paidousi

Chapter 3 investigates the link between Vocation-
al Education and Training (VET) and the labor mar-
ket. Starting from the assumption that the linking of 
VET and labor market is a multifaceted and multidi-
mensional issue, we approach the linking through two 
main axes: on the one hand how VET responds to la-
bor market needs by analyzing employment rates of 
people according to their education level, and on the 
other hand, the employment prospects for the grad-
uates of the various levels of education, in particu-
lar of VET degree, according to the diagnosis of labor 
market needs. The chapter focuses on Greece and ex-
ploits a series of data from a variety of sources (Euro-
pean and National). A first finding is that both gener-
al and vocational upper secondary education, consist 
the principal educational pathway for acquiring pro-
fessional qualifications and specialization and hence 
better access to employment. However, in most EU28 
countries, VET graduates have relatively more chanc-
es to have a job that does the graduates from gener-
al upper secondary education. Another conclusion is 
that acquiring higher qualifications play a key role in 
helping people find a job, both in Greece and in oth-
er EU28 countries. It is identified, that an increasing 
share of the employment potential is highly qualified 
while low-skilled workers had become significantly 
less during recent years. Nevertheless, a compara-
tive overview of the above, in the EU countries, con-
firmed that the more prosperous societies and econ-
omies are, the more likely they are to match VET with 
labor market needs.

CHAPTER 4
IS LEADERSHIP WOMEN’S GLASS CLIFF?
Evangelos Chaikalis-Petritsis

The present chapter examines gender inequality in 
terms of both securing and holding on to leader-

ship positions through the lens of a fairly recent-
ly observed type of discrimination against women 
that has been dubbed “glass cliff”. This phenom-
enon refers to the greater likelihood of women in 
comparison to men to be appointed to leadership 
positions that involve high risk and subsequent fail-
ure. In the beginning, the chapter presents a series 
of research data that corroborate the existence of 
this phenomenon. The chapter proceeds with the 
analysis of a set of possible social psychological 
mechanisms that contribute to the appearance of 
the phenomenon. Some of these are stereotypes 
and people’s implicit theories about gender and 
leadership as well as sexist attitudes and the social 
status asymmetry according to which men enjoy a 
higher status than women. The chapter concludes 
that the phenomenon is not exclusive to women 
but to all minority groups, which renders the social 
status asymmetry as the principal factor responsi-
ble for the appearance of glass cliff positions. Nev-
ertheless, the widespread presence of sexism and 
implicit theories about gender and leadership em-
phasizes that the phenomenon is over-determined 
in the case of women.

CHAPTER 5
IMMIGRANTS AND REFUGEES: SPECIAL 
TERMINOLOGY GLOSSARY
Ioulia Kourti

The main purpose of this glossary is to connect the 
various terms with the basic statutory legislation, 
circulars and directives in national, European and in-
ternational level. As a consequence, this particular 
chapter should be not read as a separate study or re-
search but as a tool of reference. Furthermore, it has 
made extensive use of the existing Greek and partly 
the English bibliography, while it is worth mentioning 
that the length of each entry depends on the degree 
of its difficulty. This recording cannot be considered 
exhaustive, independently of the effort, but sure the 
glossary was worked out with sovereign criterion the 
frequency of use of each entry/term of explanation.
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CHAPTER 6
ECONOMIC CONSEQUENCES  
OF IMMIGRATION
Stavros P. Gavroglou

This chapter is a survey of the economic conse-
quences of immigration on host countries, tak-
ing into account both the economic costs as well 
as the economic benefits accompanying immigra-
tion. Based mainly on the international experience 
and literature on the subject, but also on an anal-
ysis of the particularities of the Greek case, it at-
tempts to estimate the order of magnitude and 
the sign of the economic impact of immigration 
on Greece in the next years. The age structure of 
immigrants, their educational qualifications and, 
most importantly, the degree of their integration 
in the labour market are the main determinants of 
the short-term economic consequences of immi-
gration, which are found to be small but positive. 
The medium-term demographic problem faced by 
most European countries and Greece constitutes 
a challenge for the reversal of the public opinion 
towards immigration from a viewing it as more or 
less of a burden to more or less of a need.

CHPATER 7
THE IMMIGRATION PHENOMENON  
IN GREECE: EMPLOYMENT AND WORKING 
RELATIONS
Apostolos Harisis

In this chapter an effort is made to investigate sev-
eral aspects of the immigration phenomenon and of 
the employment of immigrants in Greece, as well as 
their development during the course of the current 
economic crisis. Through a survey of part of the ex-
isting literature and data of the Hellenic Statistical 
Authority (EL.STAT.) and of the Labour Inspectorate 
(S.EP.E), we seek to highlight specific aspects relat-
ing to an estimation of the number of immigrants 
and the total migratory movement in recent years, 
the geographical distribution of immigrants in the 
country and their national and social composition, as 

well as issues concerning the impact of their secto-
ral, occupational and gender specialization and dis-
tribution in employment, in the background of the 
emergence and escalation of the current econom-
ic crisis in Greece.

CHAPTER 8
RESEARCH: THE PROFILE OF IMMIGRANTS 
IN GREECE. 
SUMMARY OF RESEARCH RESULTS:
Konstantina Baskozou

This chapter attempts a summary presentation of re-
search results concerning the refugee population in 
Greece consisting of 50,000 persons. The field research 
took place during April 2016 at four Hospitality Cen-
tres in Attica and concerned 600 refugees. The objec-
tive was to capture both the demographic character-
istics of the refugee population in Greece as well as 
their cultural habits, in order to diagnose their needs 
–as better as possible– and to identify their employ-
ment and other wishes in order to be able to draw 
useful conclusions for policymaking. Another objec-
tive of the study is to investigate how the refugees’ 
flows that will finally remain in the country will affect 
the labor supply, what percentage of them are eco-
nomically active as well as what is their education lev-
el and working experience. For this reason the survey 
data, derived from 600 questionnaires, has been an-
alyzed adopting the scenario that the final number of 
the economically active population that will remain in 
Greece will approach 50,000 people.

CHAPTER 9
REPRESENTATIONS OF WOMEN REFUGEES 
ON NEWS WEBSITES: TRENDS IN GREEK 
ONLINE NEWS 
Chrysa Paidousi

This chapter explores the way in which refugee 
women are represented in Greek popular news 
websites, during a period that the flow of migrants and 
refugees crossing the Mediterranean has increased 
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and policies for immigrant reception and integration, 
have significantly intensified. The analysis was carried 
out on news articles published on websites with high 
traffic, between January-March 2016. Due to the small 
number of articles identified, the findings arising 
concern trends and not generalizable conclusions. 
Furthermore, a first key finding is the small number 
of online news reported on refugee women, in relation 
to the number of articles that talk about refugees in 
general, during the above period. Another important 
finding is the positive attitude of the articles towards 
refugee women when referring to them. But, at the 
most of the news articles these positive portrayal is 
associated with the “vulnerability” and «victimization» 
of refugee women. On the other hand, the refugee 
man was more likely to be presented as a «threat» 
mainly for his wife or other refugee women and as 
someone that causes tensions and conflicts in its 
environment. All articles have also a direct or indirect 
reference to the hospitality of the Greeks and their 
solidarity with “desperate” refugee women, mothers 
or daughters.

CHAPTER 10
EFFECTIVE PRACTICES FOR VULNERABLE 
REFUGEE GROUPS IN GREECE
Konstantina Baskozou

This chapter is exploring effective practices developed 
in Greece by the civil society’s organizations for some 
particularly vulnerable groups of the refugee popula-
tion. It highlights the horizontal principles adopted (e.g. 
human rights, holistic approach and transparency-ac-
countability), the networking achieved between these 
organizations and the extraversion shown during their 
co-operation with national, European and internation-
al institutions. Consequently, it highlights the institu-
tional interventions that have been achieved so far in 
three fields: employment, education and training, and 
health-welfare, and the future challenges faced by the 
Greek State and Society. The ultimate goal is to ex-
plore the possibility of adoption horizontal principles in 
policy making for all the refugees in the coming years 
in order to achieve multiple benefits.

SUMMARY		
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Δντ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

ΕγΣΣΕ Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

ΕΕ, ΕΕ-15, ΕΕ-27, ΕΕ-28 Ευρωπαϊκή Ένωση, – των δεκαπέντε, – των είκοσι επτά, – των είκοσι οκτώ

ΕΚΚΑ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΚΑΕ Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ

ΕΚΕΠΙΣ Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

ΕΚΕΠΥ Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας

ΕΚτ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΚτ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΕλΣτΑτ Ελληνική Στατιστική Αρχή

ΕοΠΠΕΠ Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού

ΕΠ ΕΚΔιβιμ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

ΕΠΑνΑΔ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΕΠΠ, EQF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΕΣΕΕ Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΕΣΥ Εθνικό Σύστημα Υγείας

ΕΣΣΕΕΚΑ Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης με την Απασχόληση

ΕΥΔ ΕΠΑνΑΔ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝΑΔ 

ΕΥΣΕΚτ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης των Δράσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

ΙΕΚ Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΚΕΚ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΚΕΕλΠνο Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

ΚτΠ Κοινωνία των Πολιτών

λΑΕΚ Λογαριασμός για την Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση

λοΑτ Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφισεξουαλικοί, Τρανς

μΚο Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
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ολμΕ Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης

ομΕΔ Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας
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ΣΕβ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών  

ΣΕΚ Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

ΣΕΠΕ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΣΣΕ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

ΣΥΔ Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών

Cedefop Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

ECVET Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

EQAVET Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Eurostat Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

1.	 Εισαγωγικα	προλΕγομΕνα

H πορεία που θα διαγράψει η ελληνική οικονομία 
το 2017 αλλά και στα επόμενα χρόνια, εξαρτά-
ται και συναρτάται από σειρά αλληλοεπηρεαζό-

μενων παραγόντων τόσο του εγχώριου πολιτικού και 
οικονομικού περιβάλλοντος όσο και του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού και διεθνούς. Επί του παρόντος1, όλες ανε-
ξαιρέτως οι προβλέψεις εθνικών και διεθνών οργανι-
σμών συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το 2017 η ελληνική 
οικονομία θα καταγράψει θετικούς και σχετικά εύρω-
στους ρυθμούς μεγέθυνσης. Στην Εισηγητική Έκθεση 
του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2017 εκτιμάται ότι 
το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,7%, μέγεθος που 
συμπίπτει με την αντίστοιχη εκτίμηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής2. Οριακά υψηλότερη στο 2,8% είναι η εκτί-
μηση του ΔΝΤ3. Πιο επιφυλακτικές και λιγότερο αισι-
όδοξες ως προς τον θετικό ρυθμό μεγέθυνσης για το 
2017 είναι οι προβλέψεις οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ, 
ο ΙΟΒΕ αλλά και αυτές διεθνώς σημαντικών οίκων πι-
στοληπτικής αξιολόγησης, όπως λόγου χάρη οι Fitch 
και Moody’s. Ο προβλεπόμενος ρυθμός μεγέθυνσης 
της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, θα 
ανέλθει στο 1,9%, ενώ σύμφωνα με την Τριμηνιαία έκ-
θεση για την Ελληνική Οικονομία του ΙΟΒΕ θα κυμαν-
θεί μεταξύ 1,5% και 2%4. Εν πολλοίς, σε αυτά τα μεγέθη 
καταλήγουν και οι προβλέψεις των προαναφερθέντων 
οίκων. Βεβαίως, ταυτόχρονα, υπάρχουν και αναλύσεις 
με σαφώς λιγότερο αισιόδοξη πρόβλεψη για τις προ-
οπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2017, όπως αυτή 
της PwC, η οποία αναφέρει έναν αναιμικό, οριακά θε-
τικό ρυθμό της τάξεως του 0,3%5.  

Ως ένα αρχικό, εισαγωγικό συμπέρασμα προκύπτει, 
ασχέτως των διαφοροποιήσεων που καταγράφονται 
ως προς το ακριβές μέγεθος της πρόβλεψης, ότι η ελ-
ληνική οικονομία επανέρχεται στην έστω αβέβαιη και 
ασταθή τροχιά των θετικών ρυθμών μεγέθυνσης που 
είχε αρχίσει να αχνοφαίνεται το 2014 αλλά ανακόπη-

κε από τους κλυδωνισμούς – πολιτικούς και οικονομι-
κούς– που κατεγράφησαν το 2015 και την συρρίκνω-
ση του ΑΕΠ που εν συνεχεία επακολούθησε: -0,2% το 
2015 και -0,3% το 2016 σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Εισηγητικής Έκθεσης του Προϋπολογισμού του 20176. 
Μεσοπρόθεσμα φυσικά, το ζητούμενο δεν είναι μόνο 
η διατήρηση του θετικού πρόσημου στις επιδόσεις 
της ελληνικής οικονομίας, αλλά η σταθερή επίτευ-
ξη υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης που σταδιακά και σε 
βάθος χρόνου θα αναπληρώσουν τις τεράστιες απώ-
λειες σε όρους ΑΕΠ των τελευταίων ετών με τις συ-
νεπακόλουθες οδυνηρές κοινωνικές επιπτώσεις όπως 
αυτές συμπυκνώνονται τόσο στο δυσθεώρητα υψηλό 
ποσοστό ανεργίας όσο και στα αυξανόμενα επίπεδα 
φτώχειας που πλήττουν τις πιο ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες7. Η είσοδος σε ένα νέο ενάρετο κύκλο ανάπτυ-
ξης προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την άρση όλων εκεί-
νων των εμποδίων, κυρίως εσωτερικών και λιγότερο 
εξωτερικών, που λειτουργούν ως τροχοπέδη, που δυ-
σχεραίνει την επίτευξη ενός γοργού και κυρίως στα-
θερού και διατηρήσιμου αναπτυξιακού βηματισμού. 
Τα εμπόδια αυτά δεν αφορούν μόνο τις αυστηρά οι-
κονομικές παραμέτρους που θα επηρεάσουν την πο-
ρεία της ελληνικής οικονομίας στο επόμενο διάστημα, 
όπως λόγου χάρη, η διευθέτηση του ελληνικού χρέ-
ους ούτως ώστε να δοθούν πολύτιμες δημοσιονομι-
κές ανάσες μέσω της ελάφρυνσης του κόστους εξυ-
πηρέτησης, η συμμετοχή στην ποσοτική χαλάρωση της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η έξοδος στις 
αγορές, η επιστροφή σε συνθήκες οικονομικής κανο-
νικότητας με την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων, η 
επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, ή ακόμα και η πιθανή μείωση των πρωτο-
γενών πλεονασμάτων που απαιτούνται στα πλαίσια 
του τρίτου μνημονίου. Θετικές εξελίξεις σε αυτά τα 
μέτωπα, αναμφίβολα θα διαμορφώσουν ένα ευνοϊ-
κό περιβάλλον για τις αναπτυξιακές προοπτικές της 

1 Νοέμβριος 2016
2 http://www.minfin.gr/sites/default/files/other_files/EISHGHTIKH%20EKTHESH%202017.pdf και http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/

eeip/pdf/ip038_en.pdf αντιστοίχως. 
3 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/text.pdf 
4 http://www.oecd-ilibrary.org/economics/data/oecd-economic-outlook-statistics-and-projections/oecd-economic-outlook-no-99-edition-2016-

1_9572784d-en και http://iobe.gr/docs/economy/ECO_Q3_11102016_REP_GR.pdf αντιστοίχως.
5 http://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-watch/projections.html (πρόσβαση στα στοιχεία: 29 Οκτωβρίου 2016)
6 Η εκτίμηση του ΔΝΤ για το 2016 είναι οριακά θετικός ρυθμός (0,1%) ενώ του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπίπτουν με την εκτίμηση 

που κάνει η κυβέρνηση στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού: -0,24% και -0,3% αντιστοίχως.   
7 Για μια πρόσφατη μελέτη σχετικά με την φτώχεια στην Μ. Ματσαγγάνης, Χ. Λεβέντη, Ε. Καναβιτσά & Μ. Φλεβοτόμου (2016) Ελλάδα Μια Αποδοτι-

κότερη Πολιτική για την Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας, διαΝΕΟσις Οργανισμός Έρευνας & Ανάλυσης, κείμενο 06/2016 καθώς και Matsaganis 
and Leventi (2014) 
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χώρας. Όμως, τα εμπόδια στα οποία αναφερθήκαμε, 
αφορούν και στην άρση όλων των αναχωμάτων που 
διαχρονικά παρεμποδίζουν την είσοδο σε μακροχρό-
νια και σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Πρόκειται για τα 
ποιοτικά ελλείματα και υστερήσεις στην, εν τη ευρεία 
εννοία, θεσμική και διοικητική λειτουργία της χώρας 
που αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική ομάδα ανα-
σταλτικών δομικών παραγόντων, που δυσχεραίνουν 
την αναπτυξιακή προσπάθεια. Σε κάποια από αυτά τα 
εμπόδια θα αναφερθούμε κατωτέρω κατόπιν μiας σύ-
ντομης επισκόπησης του διαμορφούμενου διεθνούς 
και ευρωπαϊκού οικονομικού περιβάλλοντος, καθώς 
επίσης και των εξελίξεων που έχουν καταγραφεί στην 
εσωτερικό οικονομικό μέτωπο.     

2.	 Το	ΕξωΤΕρικο	οικονομικο	
πΕριβαλλον

Στις φθινοπωρινές προβλέψεις που δημοσίευσε η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή8 εκτιμά ότι η οικονομία της Ε.Ε. θα 
συνεχίσει να αναπτύσσεται αν και σχετικά με χαμη-
λούς ρυθμούς: 1,6% το 2017 και 1,8% το 2018. Για το 
ΑΕΠ της ευρωζώνης, οι αντίστοιχες μεταβολές υπο-
λογίζονται οριακά μικρότερες στο 1,5% και 1,7%. Σε 
πιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η έκθεση προβλέπει ότι 
η οικονομία της Ε.Ε. και της ευρωζώνης θα παραμεί-
νουν εγκλωβισμένες σε υποτονικούς ρυθμούς μεγέ-
θυνσης, καθώς δεν διαφαίνονται στον ορίζοντα πα-
ράγοντες, που θα μπορούσαν να δώσουν μεγαλύτερη 
ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα. Εν πολλοίς 
παρεμφερής είναι η πρόβλεψη που κάνει για την οι-
κονομία των ΗΠΑ για τα επόμενα δύο χρόνια (2,1% και 
1,9% αντιστοίχως). Και οι δύο οικονομίες έχουν στα-
θεροποιηθεί σε θετικούς μεν αλλά συγκριτικά μέτρι-
ους ρυθμούς μεγέθυνσης (Γράφημα 1). Λόγου χάρη, 
οι αντίστοιχες προβλέψεις για την οικονομία της Κί-
νας τοποθετούν τον ρυθμό μεγέθυνσης στο 6,2% το 
2017 και στο 6% το 2018. Ένας ρυθμός αύξησης του 
ΑΕΠ της Κίνας εντυπωσιακά υψηλός εν συγκρίσει με 
αυτούς των ΗΠΑ και της Ε.Ε. αλλά αισθητά πιο χαμη-
λός σε σχέση με τα διψήφια ποσοστά των προηγούμε-
νων ετών. Παραδείγματος χάρη, την περίοδο 2005-10, 
ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ της Κί-
νας ήταν 11,3%. Με αρνητικό πρόσημο αναμένεται ότι 

θα κλίσει και το 2016 για την ρωσική οικονομία (-1%) 
μετά την συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά -3,7% το 2015, 
ενώ προβλέπεται ότι θα κινηθεί σε οριακά θετικούς 
ρυθμούς το 2017 και 2018: 0,6% και 0,8% αντιστοί-
χως. Στο σύνολό της, η παγκόσμια οικονομία προβλέ-
πεται ότι θα καταγράψει αύξηση κατά 3,4% και 3,5% το 
2017 και 2018 αντιστοίχως. Εν πολλοίς παρεμφερείς 
και οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ στην έκθεση του Οκτωβρί-
ου World Economic Outlook9. Στην πτωτική τάση που 
έχει διαμορφωθεί εκτιμάται ότι θα συνεχίσει η ανερ-
γία στην ΕΕ κινούμενη σταθερά καθοδικά στα μονο-
ψήφια ποσοστά που έχει εισέλθει από το 2015. Προ-
βλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο: 8,6% το 2016, 8,3% 
το 2017 και 7,9% το 2018. Υψηλότερη, αλλά με επίσης 
καθοδική τάση η ανεργία στην ευρωζώνη, που επίσης 
αναμένεται να εισέλθει σε μονοψήφια ποσοστά: 10,1% 
το 2016, 9,7% το 2017 και 9,2% το 2018. Σαφώς καλύ-
τερες οι επιδόσεις των ΗΠΑ σε αυτόν τον δείκτη: 4,9% 
το 2016 και 4,7% το 2017 και 2018.

Πέρα όμως από τις εκτιμήσεις για τα διάφορα μα-
κροοικονομικά μεγέθη και τις προβλέψεις του πώς θα 
κινηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, και οι δύο 
προαναφερόμενες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και του ΔΝΤ υπογραμμίζουν την ύπαρξη μη-
οικονομικών παραγόντων που εν δυνάμει μπορεί να 
επηρεάσουν αρνητικά τις οικονομικές εξελίξεις σε δι-
εθνές επίπεδο και ίσως να προκαλέσουν σοβαρότε-
ρους, δομικού χαρακτήρα κλυδωνισμούς. Επί παρα-
δείγματι, στο εισαγωγικό σημείωμα της φθινοπωρινής 
έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται ρητή ανα-
φορά σε γεωπολιτικές αβεβαιότητες και στους οικονο-
μικούς κραδασμούς που μπορεί να προκαλέσουν. Στις 
ίδιες επισφάλειες αναφέρεται και το ΔΝΤ σε σχέση με 
τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να συνεπάγο-
νται. Ειδική μνεία γίνεται στην άνοδο πολιτικών θέσε-
ων και προγραμμάτων με έντονα εσωστρεφή χαρα-
κτήρα, με αναφορές τόσο στις πρόσφατες προεδρικές 
εκλογές στις ΗΠΑ όσο και στο δημοψήφισμα για την 
έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ αλλά και 
σε άλλες επικείμενες εκλογικές διαδικασίες σε ευρω-
παϊκές χώρες το επόμενο διάστημα. Το αυτό επισημαί-
νεται και στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού για το 2017, όπου αναφέρεται σε πιθανά 
προβλήματα που ελλοχεύουν από την αύξηση της οι-

8 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip038_en.pdf 
9 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/ 
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κονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας όσο και της εσω-
στρέφειας σε επίπεδο κρατών μελών της ΕΕ10. Οι πε-
ριρρέουσες θεσμικές και πολιτικές αβεβαιότητες στις 
οποίες αναφέρονται αμφότερες οι εκθέσεις του ΔΝΤ 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα αυτές 
που αφορούν στην ΕΕ, μπορεί να επηρεάσουν αρνη-
τικά το περιβάλλον εντός του οποίου εκτυλίσσονται 
οι σχέσεις της Ελλάδος με τους εταίρους και δανει-
στές. Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει αντίκτυπο στην δια-
μόρφωση του πλαισίου εντός του οποίου κρίσιμα θέ-
ματα, όπως η διευθέτηση του ελληνικού χρέους ή η 
χαλάρωση των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα, 
θα εξετασθούν και θα αποφασισθούν αλλά θα επη-
ρεάσει και τις δεσμεύσεις που θα ζητηθεί να αναλη-
φθούν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για το χρέος. Με 
άλλα λόγια, το πολιτικό περιβάλλον κυρίως στην ΕΕ 
αλλά και στις ΗΠΑ, που έστω και φραστικά ήταν αρω-
γός των ελληνικών θέσεων για το χρέος την προη-

γούμενη περίοδο, βρίσκεται σε τροχιά αλλαγών, όχι 
κατ’ ανάγκη ευνοϊκών για τα ζητήματα που αφορούν 
την Ελλάδα. Σε αυτές τις αλλαγές, πρέπει να προστε-
θεί και να συνεκτιμηθεί η σταδιακή συσσώρευση νε-
φών στον εγγύς γεωπολιτικό περίγυρο, που πιθανόν 
να αναδείξει νέες (όχι όμως καινοφανείς) προκλήσεις, 
που θα πρέπει να διαχειρισθεί η χώρα ούσα όμως σε 
καθεστώς στενότατων δημοσιονομικών περιορισμών. 
Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και στην Ει-
σηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το 2017, γίνεται ρητή αναφορά σε εξωγενείς παράγο-
ντες που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά και στις οι-
κονομικές εξελίξεις μέσω μιας επιδείνωσης της γεω-
πολιτικής ρευστότητας και αβεβαιότητας. Σε αυτούς 
συμπεριλαμβάνονται και η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για 
τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές αλλά και 
στην ευρύτερη ρευστότητα και ένταση στην περιοχή 
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής11.   

10 Σελ. 11
11 Σελ. 29

  

γραφημα	1
Ρυθμός μεταβόλής αεΠ ςε εε και ήΠα (%) 
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3.	 2017:	Το	ΤΕλοσ	Του	κυκλου 
Τησ	αβΕβαιοΤηΤασ	και	η	
απαρχη	Ενοσ	νΕου	ΕναρΕΤου	
κυκλου	αναπΤυξησ	(;)

Όπως εισαγωγικά αναφέρθηκε, όλες οι εκτιμήσεις για 
την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2017 συγκλί-
νουν στην πρόβλεψη ενός θετικού ρυθμού μεγέθυν-
σης. Αρκετά εύρωστου μάλιστα αν λάβουμε υπόψη 
την σχεδόν αδιάλειπτη συρρίκνωση της οικονομί-
ας τα τελευταία χρόνια. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή όσο και η Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού για το 2017 υπολογίζουν ότι το ελληνικό 
ΑΕΠ θα καταγράψει θετική μεταβολή της τάξεως του 
2,7%. Η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές 
προβλέψεις12 εκτιμά ότι το 2018 η αναπτυξιακή επί-
δοση της Ελλάδος θα επιταχυνθεί έτι περαιτέρω στο 
3,1%. Αναμφίβολα μια ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη πρόβλε-
ψη για μια οικονομία που επί οκτώ έτη καταγράφει αρ-

νητικές επιδόσεις. Από το 2008, το αρνητικό πρόσημο 
των ρυθμών μεγέθυνσης στοιχειώνει την ελληνική οι-
κονομία, καθιστώντας την μια πανευρωπαϊκή πρωτα-
θλήτρια συνεχόμενων αρνητικών επιδόσεων. Το 2014 
είναι η εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, όταν επιτυγχά-
νεται μια ισχνή και αναιμική θετική επίδοση της τάξε-
ως του 0,7%, πολύτιμη όμως ανάσα και νότα αισιοδο-
ξίας μετά από έξι συνεχή χρόνια αρνητικών επιδόσεων. 
Έμελλε όμως να αποδειχθεί εφήμερη, καθώς τα δύο 
επόμενα έτη η οικονομία εισήλθε ξανά στην σφαίρα 
των αρνητικών επιδόσεων: -0,2% το 2015 και -0,3% 
το 2016 όπως προβλέπεται στην Εισηγητική Έκθεση 
του Κρατικού Προϋπολογισμού ότι θα κλείσει το τρέ-
χον έτος (Γράφημα 2). 

Από μια προσεκτική παρατήρηση του σχετικού 
γραφήματος προκύπτει ότι η τάση που καταγράφε-
ται από το 2011, οπότε και κορυφώνεται η κρίση σε 
όρους απωλειών στο ΑΕΠ (-9,1%), είναι αυτή μιας αρ-

-

-
-

-

-

-

- -

γραφημα	2
Ρυθμός μεταβόλής ελλήνικόυ αεΠ (%)13 

12 European Economic Forecast, Autumn 2016, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip038_en.pdf 
13 Με * οι προβλέψεις του European Economic Forecast, Autumn 2016
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2014 2015 2016 2017 2018

W-13 0,6

S-13 0,6

A-13 0,6 2,9

W-14 0,6 2,9

S-14 0,6 2,9

A-14 0,6 2,9 3,7

W-15 1,0 2,5 3,6

S-15 0,8 0,5 2,9

A-15 0,7 -1,4 -1,3 2,7

W-16 0,7 0,0 -0,7 2,7

S-16 0,7 -0,2 -0,3 2,7

A-16 0,7 -0,2 -0,3 2,7 3,1

πινακασ	1
όι ΠΡόβλεψεις τής ευΡωΠαϊκής εΠιτΡόΠής για τήν ελλήνική όικόνόμια

Πηγή: Προβλέψεις εκθέσεων European Economic Forecast. W: (Winter) χειμώνας, 
S: (Spring) άνοιξη, A: (Autumn) φθινόπωρο του αντίστοιχου έτους. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

Ελλάδα 3,3 -0,3 -4,3 -5,5 -9,1 -7,3 -3,2 0,7 -0,2 -0,3 2,7

Πορτογαλία 2,5 0,2 -3,0 1,9 -1,8 -4,0 -1,1 0,9 1,6 0,9 1,2

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, *προβλέψεις εκθέσεως European Economic Forecast, Autumn-2016

πινακασ	2
ελλαδα-ΠόΡτόγαλια: βιόι ΠαΡαλλήλόι; όχι ακΡιβως



33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  Ελληνική οικονομία: από την ύφεση και την αβεβαιότητα στην ανάπτυξη(;)

γής και επίπονης πορείας αντιστροφής, καθώς συνε-
χίζουν μεν οι απώλειες επί του ΑΕΠ, αλλά με φθίνο-
ντα ρυθμό: -7,3% το 2012, -3,2% το 2013, ενδεικτικά 
σημάδια σταδιακής μετάβασης στην έξοδο από την 
κρίση και εντέλει επερχόμενης ανάκαμψης. Η ορια-
κά θετική επίδοση το 2014 (0,7%) είναι απόρροια αυ-
τής της πορείας αντιστροφής. Λόγου χάρη, ο Τήνιος 
(2013), στην Ετήσια Έκθεση του ΕΙΕΑΔ14 για το 2013 
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «… το 2014 μπορεί να 
αποτελέσει την έναρξη μιας βιώσιμης πορείας. Η πιθα-
νότητα ανατροπής της αισιόδοξης αυτής ανάγνωσης, 
εξαρτάται από τρία πεδία: την εξωτερική ισορροπία, τα 
δημοσιονομικά και την κοινωνική πολιτική. Το αν βρε-
θεί η έξοδος από την κρίση εξαρτάται σε μεγάλο βαθ-
μό από τις ικανότητες διακυβέρνησης». Οι πολιτικοί και 
οικονομικοί κραδασμοί του 2015, η αβεβαιότητα και 
η ανασφάλεια που προκλήθηκαν ανέκοψαν την τάση 
που είχε διαμορφωθεί και εκτροχίασαν την οικονο-

μία. Εξ ου και η πρόσκαιρη επίτευξη του ισχνού 0,7% 
το 2014. Οι θετικές επιδόσεις που προβλέπονται για 
το 2017 και το 2018 είναι εν πολλοίς η επιστροφή 
της οικονομίας στην προηγούμενη πορεία της, μετά 
από τα δύο έτη αρνητικών ρυθμών, που προκάλεσε η 
αβεβαιότητα, ο κύκλος της οποίας έκλεισε μετά την 
υπογραφή της τρίτης κατά σειρά συμφωνίας στήρι-
ξης τον Αύγουστο του 2015.

Η πρωτίστως πολιτικών γενεσιουργών αιτίων αβε-
βαιότητα που επικράτησε το πρώτο εξάμηνο του 2015 
είχε άμεσο αντίκτυπο στις οικονομικές επιδόσεις και 
άφησε ανεξίτηλα σημάδια καθώς εκτροχίασε για δύο 
έτη την πορεία της οικονομίας. Προς επίρρωση, στον 
Πίνακα 1 παρατίθενται τα στοιχεία των προβλέψεων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους ρυθμούς μετα-
βολής του ελληνικού ΑΕΠ. Ας σταθούμε λίγο σε αυ-
τές, για να υπογραμμισθεί η σημασία που έχει το στα-
θερό περιβάλλον ως μία βασική προϋπόθεση για να 

γραφημα	3
Ρυθμός μεταβόλής αεΠ και δήμόςιόνόμικό ελλειμμα ως % τόυ αεΠ 15

 

 

14 ΕΙΕΑΔ, Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα, Ετήσια Έκθεση 2013, http://www.eiead.gr/publications/docs/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%
CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%99%CE%95%CE%91%CE%94-2013.pdf 

15 Με * οι προβλέψεις του European Economic Forecast, Autumn 2016
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τροχοδρομήσει αναπτυξιακά η οικονομία τα επόμε-
να χρόνια και να αρχίσει η σταδιακή επούλωση των 
κοινωνικών πληγών και η ανάκτηση των οικονομικών 
απωλειών. Στην έκθεση του χειμώνα του 2013 (W-13) 
προβλέπεται μικρή θετική επίδοση της τάξεως του 
0,6% για το 2014. Η πρόβλεψη αυτή παραμένει σχε-
δόν αμετάβλητη στις επόμενες εκθέσεις και εν πολλοίς 
επιβεβαιώνεται καθώς το 2014 είναι το πρώτο έτος 
θετικού αναπτυξιακού πρόσημου (0,7%) μετά από το 
2009 (Γράφημα 1 και Πίνακας 1). Η πρώτη πρόβλεψη 
της Επιτροπής για το 2015 περιέχεται στην φθινοπω-
ρινή έκθεση του 2013 (Α-13 στον Πίνακα 1). Προβλέ-
πει θετική επίδοση της τάξεως του 2,9% για το 2015. 
Παραμένει σχεδόν σταθερή στις επόμενες τέσσερεις 
προβλέψεις (W-14, S-14, A-14, W-15) που δημοσιεύει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναθεωρείται ραγδαία προς 
τα κάτω στο 0,5% στην έκθεση της άνοιξης του 2015 
(S-15). Και τούτο διότι, οι προσδοκώμενες οικονομικές 
επιπτώσεις από την αβεβαιότητα και τους έντονους 
κλυδωνισμούς του πρώτου εξαμήνου του 2015 πλέ-
ον ενσωματώνονται στις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τις προβλέ-
ψεις για το 2016. Οι πρώτες προβλέψεις στην έκθε-
ση του φθινοπώρου του 2014 (A-14) τοποθετούν τον 
πήχη της ανάπτυξης για το 2016 στο 3,7%. Στην πο-
ρεία, με την σειρά τους, αναθεωρούνται προς τα κάτω 
από την έκθεση του φθινοπώρου του 2015 (Α-15, Πί-
νακας 1). Όταν πλέον αίρεται η αβεβαιότητα, έχοντας 
όμως αφήσει πίσω της μεταξύ άλλων και τους κεφα-
λαιακούς ελέγχους που συνεχίζουν και σήμερα να 
δυσχεραίνουν την επιστροφή σε συνθήκες οικονομι-
κής κανονικότητας, οι πρώτες προβλέψεις το φθινό-
πωρο του 2015 (Α-15) για το 2017 δίνουν ρυθμό με-
γέθυνσης της τάξεως του 2,7% και 3,1% για το 2018 
(προβλέψεις Α-16). Τόσο το 2,7% για το 2016 όσο και 
το 3,1% για το 2018 είναι πολύ κοντά στο 2,9% (Α-13) 
για το 2015 και στο 3,7% (Α-14) για το 2016 που είχαν 
αρχικά προβλεφθεί πριν μεσολαβήσει η περίοδος της 
αβεβαιότητας, που φαίνεται να πάγωσε για δύο έτη 
το πέρασμα της ελληνικής οικονομίας σε θετικό πρό-
σημο μεγέθυνσης. Η σύγκριση με την Πορτογαλία, μια 
χώρα που εν πολλοίς ακολούθησε παρεμφερή πορεία 
με την Ελλάδα στην κρίση, προσφέρει περαιτέρω επι-
βεβαίωση του κόστους που προκλήθηκε από τις συν-
θήκες αβεβαιότητας που επικράτησαν το 2015 και συ-
νεπώς εμφατικά υπογραμμίζει το πόσο σημαντικό είναι 
να μην επανέλθουν στο προσκήνιο αντίστοιχες συν-
θήκες που θα λειτουργήσουν ως ανασταλτικοί παρά-
γοντες στην έστω και με πολλές επισφάλειες τροχιά 
ανάκαμψης που διαφαίνεται ότι θα εισέλθει η οικονο-
μία σε όρους μεταβολής του ΑΕΠ το 2017. Το 2014 και 
οι δύο οικονομίες καταγράφουν αναιμικούς μεν, θετι-

κούς δε, ρυθμούς μεγέθυνσης (Πίνακας 2). Τους δια-
τηρεί η Πορτογαλία για το 2015 και 2016 αλλά τους 
χάνει η Ελλάδα που επανέρχεται σε θετικό πρόσημο 
μετά από δύο έτη σύμφωνα με τις προβλέψεις για το 
2017 στις οποίες έχουμε ήδη αναφερθεί. 

Στον βαθμό που αυτή η αβεβαιότητα αποτελεί πλέ-
ον ανεπιστρεπτί παρελθόν, τα προβλεπόμενα θετικά 
πρόσημα των ρυθμών μεγέθυνσης για το 2017 αλλά 
και για το 2018 μπορεί να θεωρηθούν ως τα πρώτα 
αποφασιστικά βήματα για την είσοδο σε έναν ενάρε-
το κύκλο ανάπτυξης. Προφανώς δεν επαρκούν. Δυσε-
πίλυτες εκκρεμότητες σε μια σειρά μετώπων, όπως 
μεταξύ άλλων το πρόβλημα των δανείων σε καθυ-
στέρηση που αποτελούν τροχοπέδη για την κανονι-
κή τραπεζική λειτουργία, χρειάζεται να αντιμετω-
πισθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, δεδομένου 
ότι η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ανισορρο-
πιών έχει εν πολλοίς συντελεστεί με εξαίρεση ίσως 
την αδήριτη ανάγκη μέτρων που θα αποκαταστή-
σουν την  βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήμα-
τος. Χρήσιμη είναι η υπόμνηση ότι η συντελεσθείσα 
δημοσιονομική προσαρμογή έλαβε χώρα σε μια πε-
ρίοδο που ο οικονομικός κύκλος βρισκόταν σε έντο-
να καθοδική φάση και το ΑΕΠ κατέγραφε συνεχώς 
απώλειες (Γράφημα 3). Ενδεικτικά, οι φθινοπωρινές 
εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν 
έλλειμμα της τάξεως του -1% επί του ΑΕΠ και πλεό-
νασμα 0,9% το 2018. Όμως, οι μειώσεις δαπανών και 
οι αυξήσεις στη φορολόγηση αναπόφευκτα λειτούρ-
γησαν υφεσιακά και προκυκλικά αντί του αντικυκλι-
κού χαρακτήρα που πρέπει να διέπει την δημοσιονο-
μική πολιτική. Συνεπώς, ήταν ακόμα εντονότερες οι 
επιπτώσεις που η δημοσιονομική προσαρμογή προ-
κάλεσε, με αιχμή κυρίως αυτές που αφορούν σε κοι-
νωνικά κρίσιμους τομείς όπως η υγεία και η πρόνοια. 
Επιπρόσθετα, η επί το πλείστον φοροκεντρική εστία-
ση για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, ει-
δικότερα σε ότι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα 
που πρέπει να επιτευχθούν σύμφωνα με τους στόχους 
του υλοποιούμενου τρίτου μνημονίου, δυσχεραίνει 
την ανάκαμψη της οικονομίας, καθώς αποθαρρύνει 
το επιχειρείν και τις επενδύσεις με τις συνεπαγόμε-
νες επιπτώσεις στην απασχόληση.  

Εν πάση περιπτώσει, η άρση και η σταδιακή απο-
μάκρυνση από την αβεβαιότητα φαίνεται ότι αποδίδει 
τους πρώτους σημαντικούς καρπούς για την ελληνική 
οικονομία μετά τις απώλειες του 2015 και 2016 που 
προκάλεσε (Γράφημα 2) και αποτελεί βασική συνθήκη 
που μαζί με την κυοφορούμενη διευθέτηση του ελλη-
νικού χρέους, που θα προσφέρει πολύτιμες δημοσιο-
νομικές ανάσες όταν αρχίσουν να ισχύουν οι ευνοϊκό-
τεροι όροι, τη συμμετοχή στην ποσοτική χαλάρωση και 
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την επιστροφή σε συνθήκες οικονομικής κανονικότη-
τας με την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων, θα δια-
μορφώσουν ένα ευνοϊκότερο οικονομικό περιβάλλον, 
επάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί μεσοπρόθεσμα 
η ανάκαμψη μέσω μιας αυξανόμενης επενδυτικής και 
παραγωγικής δραστηριότητας, που όμως δεν την δι-
ευκολύνει ο φοροκεντρικός χαρακτήρας των μέτρων. 
«Το σημαντικότερο είναι ότι οι αυξήσεις φόρων αποθαρ-
ρύνουν την εργασία και την επιχειρηματικότητα (από 
την πλευρά της προσφοράς) και επομένως θολώνουν 
τις προοπτικές ανάκαμψης» αναφέρει χαρακτηριστικά 
στην Έκθεση επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού του 
2017 το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Λόγου 
χάρη, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου 
προβλέπεται να καταγράψει αύξηση της τάξεως του 
13,7% το 2017 και 14,2% το 2018, σημειώνοντας αξι-
οσημείωτη μεταβολή σε σχέση με το συγκριτικά ισχνό 
4% το 2016 και τα αρνητικά πρόσημα των προηγού-
μενων ετών: -0,2% το 2015, -4.6% το 2014, -8,4% το 
201316. Στον βαθμό που η πρόβλεψη αυτή επιβεβαιω-
θεί, το 2017 θα είναι η πρώτη φορά από το 2007 που 
θα καταγραφεί θετική, διψήφια μεταβολή σε αυτήν την 
σημαντικότατη μακροοικονομική μεταβλητή. Η άρση 
της αβεβαιότητας και η εμπέδωση της σταθερότητας 
και της ασφάλειας σε ότι αφορά στις προοπτικές της 
χώρας και της οικονομίας, συμβάλλει στην δημιουρ-
γία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για την τόνωση 
και προσέλκυση οικονομικής και παραγωγικής δρα-
στηριότητας. Για να πραγματωθεί η προσδοκώμενη 
ανάπτυξη προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, πόρους,δηλα-
δή επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι η ατμομηχανή που 
σέρνει τον συρμό της ανάπτυξης. Όπως εμφατικά τονί-
ζει η Νικολίτσα (2014) «…για να εδραιωθεί η ανάκαμψη 
της οικονομίας θα πρέπει άμεσα να αρχίσουν να υλοποι-
ούνται επενδύσεις για να βελτιωθεί η παραγωγική δυ-
νατότητα της οικονομίας και να απορροφηθεί το πλεο-
νάζον εργατικό δυναμικό»17. Να σημειωθεί όμως ότι η 
προβλεπόμενη αύξηση στον ακαθάριστο σχηματισμό 
παγίου κεφαλαίου τα επόμενα δύο χρόνια δεν είναι 
παρά ένα πρώτο βήμα στην ανάκτηση των απωλει-
ών που υπέστη η οικονομία. Παραδείγματος χάρη, η 
αθροιστική μείωση σε σχηματισμό παγίου κεφαλαίου 

το 2011 και το 2012 ήταν της τάξεως του -43,9% και 
-63,3% αν προστεθεί και το 201018. 

Η ανάκαμψη και η ανάκτηση των απωλειών που 
συσσώρευσε η παρατεταμένη κρίση αναπόφευκτα θα 
είναι μια βραδεία και δύσκολη διαδικασία, που απαιτεί 
τη διατήρηση ενός σταθερού, χωρίς κλυδωνισμούς και 
αναταράξεις, οικονομικού αλλά και πολιτικού περιβάλ-
λοντος και αναπτυξιακή στοχοπροσήλωση, στο πλαί-
σιο ενός ευρύτερου, μακροχρόνιου αναπτυξιακού σχε-
διασμού. Η επούλωση των κοινωνικών πληγών αλλά 
και η διόρθωση των αδικιών στον επιμερισμό του κό-
στους της κρίσης και της επώδυνης προσαρμογής θα 
είναι ακόμα δυσχερέστερη. Αν στον δείκτη της ανερ-
γίας συμπυκνώνονται τόσο οι οικονομικές όσο και οι 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, τότε είναι προφα-
νές ότι η χώρα βρίσκεται ακόμα στην απαρχή μιας μα-
κροχρόνιας και αργόσυρτης πορείας ανάκαμψης. Στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017 
και το 2018, παρότι εκτιμάται συνέχιση της πτωτικής 
τάσης των τελευταίων ετών, το προβλεπόμενο πο-
σοστό ανεργίας παραμένει σε δυσθεώρητα επίπεδα 
και είναι με διαφορά το υψηλότερο στην Ευρωζώνη 
και στο σύνολο των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
22,2% το 2017 και 20,3% το 2018 έναντι της δεύτερης 
σε αυτή την κατάταξη Ισπανίας με 18% και 16,5% αντι-
στοίχως19.  Σε σχέση δε με το μέσο όρο της Ευρωζώ-
νης, η Ελλάδα σταθερά υποφέρει τα έτη της κρίσης 
από ένα υπερδιπλάσιο ποσοστό ανεργίας (Γράφημα 
4). Μέσα σε λίγα χρόνια, η ανεργία σχεδόν τριπλασι-
άστηκε από το 9,5% το 2009 στο 27,5% το 2013 οπό-
τε και αρχίζει η καθοδική μεν, με βραδείς ρυθμούς δε, 
πτωτική τάση. Αντίστοιχα, ο μέσος όρος της Ευρωζώ-
νης αυξήθηκε από το 9,6% το 2009 στο 12% το 2013, 
οπότε και αυτός ακολουθεί φθίνουσα πορεία με προ-
βλεπόμενα μονοψήφια ποσοστά για το 2017 και 2018: 
9,7% και 9,2% αντιστοίχως. 

Αξιοσημείωτο όμως χαρακτηριστικό της ανεργίας 
στην Ελλάδα είναι το υψηλότατο μερίδιο των μακρο-
χρόνια ανέργων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 
το 2015 ανήλθε στο 18,2%,με πάρα πολύ μεγάλη δι-
αφορά υψηλότερο σε σχέση με τους μέσους όρους 
στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη: 4,5% και 5,5% αντι-

16 Στοιχεία της εκθέσεως European Economic Forecast, Autumn-2016  
17 ΕΙΕΑΔ, Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα, Ετήσια Έκθεση 2014, http://www.eiead.gr/publications/docs/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%

CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%99%CE%95%CE%91%CE%94-2014.pdf 
18 Στοιχεία Παγκόσμιας Τράπεζας, World Development Indicators
19 Στοιχεία της εκθέσεως European Economic Forecast, Autumn-2016 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ελλάδα 5,2 4,9 4,2 3,7 3,9 5,7 8,8 14,5 18,5 19,5 18,2

ΕΕ 4 3,7 3 2,6 3 3,8 4,1 4,6 5,1 5 4,5

Ευρωζώνη 4 3,8 3,2 2,9 3,3 4,3 4,6 5,2 5,9 6 5,5

Ιρλανδία 1,4 1,4 1,4 1,7 3,5 6,8 8,6 9 7,8 6,6 5,3

Ισπανία 2,2 1,8 1,7 2 4,3 7,3 8,9 11 13 12,9 11,4

Πορτογαλία 3,7 3,9 3,8 3,6 4,2 5,7 6,2 7,7 9,3 8,4 7,2

πινακασ	3
Πόςόςτα μακΡόχΡόνιας ανεΡγιας

Πηγή: Eurostat21

  

γραφημα	4
Πόςόςτό ανεΡγιας ςε ευΡωζωνή και ελλαδα20

20 Για τα έτη 2016, 2017 και 2018 προβλέψεις του European Economic Forecast, Autumn 2016
21 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc330 
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στοίχως (Πίνακας 3).  Είναι δε το μεγαλύτερο μεταξύ 
όλων των εταίρων. Περί τις επτά ποσοστιαίες μονάδες 
ανέρχεται η διαφορά σε σχέση με την Ισπανία που έχει 
το δεύτερο μεγαλύτερο: 11,4%. Η Ελλάδα κατέχει αυτό 
το αρνητικό ρεκόρ από το 2012. Παρά την τάση μείω-
σης που προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια, η ανερ-
γία θα παραμείνει επί σχετικά μακρύ χρονικό διάστη-
μα η σημαντικότερη κοινωνική πληγή που προκάλεσε 
η κρίση. Η ουσιαστική μείωσή της θα προέλθει μόνο 
από μια επενδυτική έκρηξη που αφενός θα απορρο-
φήσει εργατικό δυναμικό, αφετέρου δε θα συντηρή-
σει υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης μεσομακροχρόνια. 

Η εκρηκτική άνοδος της ανεργίας στην Ελλάδα σε 
σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης αναδεικνύ-
ει όχι μόνο το βάθος και την έκταση της κρίσης αλλά 
ίσως και σημαντικές διαφορές στα δομικά και άλλα 
χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και το πα-
ραγωγικό μοντέλο της, που την κατέστησαν αφενός 
μεν πιο ευάλωτη στις επιπτώσεις της κρίσης, αφετέ-
ρου δε, δυσχεραίνουν την ανάκαμψή της. Εν ολίγοις, 

η παρατεταμένη και βαθιά κρίση που μαστίζει την ελ-
ληνική οικονομία, σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες 
χώρες που βρέθηκαν σε αντίστοιχη δεινή θέση όπως 
λόγου χάρη η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, έχει πολύ 
βαθύτερες ρίζες και γενεσιουργά αίτια που πρέπει να 
αναζητηθούν στις μακροχρόνιες δομικές αδυναμίες 
και διαρθρωτικές παθογένειες, τόσο του παραγωγι-
κού όσο και του διοικητικού μοντέλου της χώρας (inter 
alia: Γαλενιανός 2015, Ιορδάνογλου 2013, Pagoulatos 
2014, Katsimi and Moutos 2010, Kaplanoglou and 
Rapanos 2013). Με άλλα λόγια, το βάθος και η διάρ-
κεια της ελληνικής κρίσης δεν πρέπει να ερμηνεύο-
νται αποκλειστικά και μόνο στη βάση βραχυχρόνιων, 
συγκυριακών παραγόντων αλλά να συνεκτιμούν τις 
μακροχρόνιες δομικές αδυναμίες και θεσμικές υστε-
ρήσεις που διακρίνουν την Ελλάδα σε σχέση με τους 
περισσότερους εταίρους της. Υπό αυτό το πρίσμα, η 
οικονομία βρέθηκε ανοχύρωτη στην επέλαση των επι-
πτώσεων της διεθνούς κρίσης και η χώρα διοικητικά 
αδύναμη να τις αντιμετωπίσει και να τις διαχειρισθεί 

VA

PS-NV

GE

RQ

RL

CC

 
 

Γράφημά 5
ΣυγκρίΣείΣ με βάΣη τουΣ δείκτεΣ δίάκυβερνηΣηΣ
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– πολιτικά και κοινωνικά - μέσω των αναγκαίων δύ-
σκολων προσαρμογών. Γι’ αυτό εξάλλου οι προανα-
φερόμενες χώρες (Ιρλανδία και Πορτογαλία), που επί-
σης έτυχαν προγραμμάτων χρηματοδοτικής στήριξης 
και επίσης υλοποίησαν δύσκολα μέτρα προσαρμογής, 
έχουν εν πολλοίς ορθοποδήσει και εισέλθει σε αναπτυ-
ξιακή τροχιά σαφώς νωρίτερα από ότι η Ελλάδα, για 
την οποία φαίνεται ότι τελικά ίσχυσε η αρχή FILO22. Η 
μεν Πορτογαλία καταγράφει θετικά αν και συγκριτικά 
ισχνά, ίσως δε και ασταθή πρόσημα στον ρυθμό με-
γέθυνσης από το 2014 (Πίνακας 2), η δε Ιρλανδία ει-
σήλθε σε θετικούς ρυθμούς από το 2010, με ιδιαίτε-
ρα εύρωστες επιδόσεις, αισθητά πάνω από τον μέσο 
όρο της ευρωζώνης.                    

4.	 ΘΕσμικΕσ	υσΤΕρησΕισ	 
και	αναπΤυξη

Πληθώρα μελετών έχει καταδείξει τη σημασία και 
την καθοριστική συμβολή των θεσμών και της ποιό-
τητάς τους στην μακροχρόνια ανάπτυξη των χωρών 
(inter alia: Αcemoglu and Robinson 2012, Chang 2011, 
Kaufmann et al. 1999a, 2007a, 2007b, Ros 2011, Kurtz 
et al. 2007a, 2007b). Έχοντας ως σημείο αναφοράς και 
εκκίνησης αυτή την βιβλιογραφία και τα δημοσιευμέ-
να ευρήματα, στόχος της παρούσας ενότητας είναι 
να αναδείξει τις σημαντικές διαφορές, για την ακρί-
βεια, μεγάλες υστερήσεις της Ελλάδας συγκριτικά με 
τους εταίρους της είτε στην Ευρωζώνη είτε στο σύ-

νολο της ΕΕ και να υπογραμμίσει ότι η διατηρησιμό-
τητα των ρυθμών μεγέθυνσης που προβλέπονται για 
το 2017 και για το 2018 δεν εξαρτάται μόνο από την 
επιτευχθείσα άρση της αβεβαιότητας, την μακροχρό-
νια εμπέδωση ενός σταθερού κοινωνικοπολιτικού πε-
ριβάλλοντος, την επιστροφή στην οικονομική κανονι-
κότητα και την ελάφρυνση του δημοσιονομικού βάρους 
της εξυπηρέτησης του χρέους, όπως αναφέραμε στην 
προηγούμενη ενότητα. Η είσοδος και η μακροχρόνια 
παραμονή σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης προϋ-
ποθέτει βαθιές τομές και δομικές αλλαγές στο ευρύ-
τερο θεσμικό και διοικητικό μοντέλο λειτουργίας της 
χώρας. Δεν επαρκεί δηλαδή μόνο η επιτευχθείσα, και 
εν πολλοίς εντυπωσιακή, αποκατάσταση εσωτερι-
κών και εξωτερικών ισορροπιών. Τόσο οι συσσωρευ-
μένες παθογένειες που με κοινωνικά επώδυνο τρόπο 
ανέδειξε η κρίση όσο και το βάθος και η διάρκειά της 
μπορούν, σε σημαντικό βαθμό, να αποδοθούν στις δι-
αχρονικές υστερήσεις και στα ελλείμματα στην ποιό-
τητα της λειτουργίας των θεσμών. 

Υπάρχουν διάφοροι δείκτες που χρησιμοποιού-
νται διεθνώς για να αξιολογηθεί και να αποτυπωθεί 
σε ποσοτικούς όρους η ποιότητα των θεσμών. Οι έξι 
συνολικά τον αριθμό δείκτες διακυβέρνησης23 που 
δημοσιεύει ετησίως η Παγκόσμια Τράπεζα, είναι από 
τους ευρύτερα χρησιμοποιούμενους, καθώς αποτυ-
πώνουν διάφορες πτυχές της ποιότητας διακυβέρνη-
σης, η οποία ορίζεται ως το πλέγμα των παραδόσεων 
και των θεσμών με τους οποίους ασκείται η εξουσία 

22 First In Last Out σε ότι αφορά την υπαγωγή σε καθεστώς μνημονίου
23 Οι εξής: VC: Voice & Accountability (Ελευθερία Λόγου & Λογοδοσία), PS-NV: Political Stability-No Violence (Πολιτική Σταθερότητα – Απουσία Βίας), 

GE: Government Effectiveness (Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα), RQ: Regulatory Quality (Ποιότητα Ρυθμιστικής Εποπτείας & Ελέγχου), RL: Rule 
of Law (Κράτος Δικαίου), CC: Control of Corruption (Έλεγχος Διαφθοράς)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*

Ελλάδα 5,7 3,3 -0,3 -4,3 -5,5 -9,1 -7,3 -3,2 0,7 -0,2 -0,3 2,7 3,1

Ιρλανδία 5,9 3,8 -4,4 -4,6 2 0 0,2 1,4 5,2 7,8 4,1 3,6 3,5

πινακασ	4
ςυγκΡιςεις με τόν κελτικό τιγΡή

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, *προβλέψεις εκθέσεων European 
Economic Forecast, Spring-2016 & Autumn-2016 
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και η διοίκηση σε μια χώρα24 (inter alia: Kauffman and 
Kraay 2008, Kaufmann et al. 2010, Anagnostou et al. 
2016). Οι έξι δείκτες, ομαδοποιούνται σε τρεις μεγά-
λες κατηγορίες από δύο δείκτες εκάστη. Η πρώτη αφο-
ρά στην ποιότητα/δημοκρατικότητα των διαδικασιών 
επιλογής, εκλογής, αξιολόγησης, ελέγχου, λογοδοσί-
ας και αντικατάστασης των φορέων εξουσίας και την 
πολιτική σταθερότητα. Η δεύτερη μετρά την ικανότη-
τά των κυβερνήσεων να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
αποτελεσματικές πολιτικές. Η τρίτη κατηγορία αφορά 
στην ύπαρξη κράτους δικαίου και τον έλεγχο της δι-
αφθοράς.  Η διαγραμματική αποτύπωση των μέσων 
όρων για ολόκληρη την χρονική περίοδο για την οποία 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (1996-2014) αναδεικνύ-
ει τη σημαντική διαφορά σε επιδόσεις της Ελλάδας, 

σε σχέση με τη μέση επίδοση είτε για την ΕΕ28, είτε 
σε σχέση την ΕΕ15 (Γράφημα 5).  Λόγου χάρη, εν συ-
γκρίσει με την μέση επίδοση των χωρών της ΕΕ15, η 
μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφεται στους δείκτες: 
Έλεγχος Διαφθοράς (CC), Κυβερνητική Αποτελεσμα-
τικότητα (GE), Κράτος Δικαίου (RL) και Ποιότητα Ρυθ-
μιστικής Εποπτείας & Ελέγχου (RQ). Και οι τέσσερεις  
δείκτες αφορούν σημαντικές διαστάσεις της ποιότη-
τας της θεσμικής και διοικητικής λειτουργίας με άμε-
ση επίδραση στην οικονομία σε τομείς όπως η ύπαρξη 
ελκυστικού περιβάλλοντος για την ανάληψη επενδυ-
τικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, προστα-
σία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και άσκηση αποτε-
λεσματικών οικονομικών πολιτικών. Η δαιδαλώδης 
γραφειοκρατία, η χρονοβόρα απονομή δικαιοσύνης, 

24 «Governance consists of the traditions and institutions by which authority in a country is exercised.  This includes the process by which governments are 
selected, monitored and replaced; the capacity of the government to effectively formulate and implement sound policies; and the respect of citizens and the 
state for the institutions that govern economic and social interactions among them» στο http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γραφημα	6
όι 12 Πυλωνες τόυ Παγκόςμιόυ δεικτή ανταγωνιςτικότήτας: 
μια ςυγκΡιςή μεταξυ ελλαδας και ιΡλανδιας
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η πολυνομία και η αντινομία, η διαφθορά είναι γνω-
στές, πασίδηλες δομικές παθογένειες και αποτελούν 
σοβαρούς ανασταλτικούς παράγοντες στην προσπά-
θεια αναπτυξιακής επιτάχυνσης (inter alia: Mitsopoulos 
and Pelagidis, 2007, 2010). 

Η αυτή εικόνα προκύπτει αν χρησιμοποιηθούν άλ-
λοι δείκτες με εστίαση σε θεσμικά, διοικητικά και άλλα 
χαρακτηριστικά που συσχετίζονται με την ανταγω-
νιστικότητα μιας οικονομίας. Ο Παγκόσμιος Δείκτης 
Ανταγωνιστικότητας25 του World Economic Forum πε-
ριλαμβάνει δώδεκα πυλώνες που επηρεάζουν και δια-
μορφώνουν το επίπεδο ανταγωνιστικότητας μιας οι-
κονομίας. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνουν παράγοντες 
όπως οι θεσμοί, το ανθρώπινο δυναμικό, οι υποδομές, 
το μέγεθος της αγοράς, η μακροοικονομική σταθερό-
τητα26. Στην ετήσια έκθεση οι χώρες βαθμολογούνται 
στην κλίμακα 1-7 για κάθε δείκτη. Στην τελευταία έκθε-
ση για το 2016-1727 στη γενική κατάταξη η Ελλάδα κα-
ταλαμβάνει την 86η θέση σε σύνολο 138 χωρών. Είναι 
η χειρότερη επίδοση μεταξύ των μελών της ΕΕ28. Για 

λόγους σύγκρισης να αναφέρουμε ότι χώρες όπως η 
Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία κατατάσ-
σονται στην 23η, 32η, 44η και 46η θέση αντίστοιχα. 
Στη βάση ενός παρεμφερούς δείκτη που δημοσιεύε-
ται από την Παγκόσμια Τράπεζα και μετρά την ευκολία 
στο επιχειρείν28 σε μία οικονομία, η Ελλάδα κατατάσ-
σεται στην 61η θέση σε σύνολο 190 χωρών. Η Ιρλαν-
δία και η Πορτογαλία, χώρες που επίσης υλοποίησαν 
δύσκολες δημοσιονομικές προσαρμογές και μεταρ-
ρυθμίσεις απόρροια των υποχρεώσεων που ανέλαβαν 
στα πλαίσια των αντίστοιχων προγραμμάτων στήρι-
ξης, κατατάσσονται στην 18η και 25η θέση αντίστοιχα. 
Διαθέτουν δηλαδή ένα σαφώς ευνοϊκότερο και ελκυ-
στικότερο επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον. 

Ας σταθούμε για λόγους σύγκρισης στην περίπτωση 
της Ιρλανδίας. Τόσο αυτή όσο και η Ελλάδα εισήλθαν 
σε αρνητικούς ρυθμούς μεγέθυνσης το 2008 έχοντας 
καταγράψει τα δύο προηγούμενα χρόνια παρεμφερείς 
θετικές επιδόσεις, απόρροια όμως διαφορετικών μο-
ντέλων ανάπτυξης και παραγωγικών προτύπων. Κάτι 

1990-99 2000-09 2010-15

Ευρωζώνη 1,2 5,1 4,1

ΕΕ 1,6 5,3 3,5

Ελλάδα 0,8 0,7 0,5

Ιρλανδία 5,0 15,1 31,0

Πορτογαλία 1,8 3,6 4,7

πινακασ	5
καθαΡες ειςΡόες αξε ως Πόςόςτό τόυ αεΠ

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα, World Development Indicators, 
Foreign direct investment, net inflows (% of GDP) 

25 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/ 
26 Ειδικότερα έχουν ως εξής: 1ος Θεσμοί, 2ος Υποδομές, 3ος Μακροοικονομική Σταθερότητα, 4ος Υγεία & Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 5ος Ανώτερη 

Εκπαίδευση & Κατάρτιση, 6ος Αποτελεσματικότητα Αγοράς Αγαθών, 7ος Αποτελεσματικότητα Αγοράς Εργασίας, 8ος Ανάπτυξη Χρηματοπιστωτικών 
Αγορών, 9ος Τεχνολογική Ετοιμότητα, 10ος Μέγεθος Αγοράς, 11ος Επιτήδευση Επιχειρήσεων, 12ος Καινοτομία 

27 http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf 
28 Ease of Doing Business διαθέσιμος στο http://www.doingbusiness.org/rankings 
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γραφημα	7
αξε ως Πόςόςτό τόυ αεΠ και Ρυθμός μεγεθυνςής
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που εξηγεί την συγκριτικά με την Ιρλανδία πλήρη κα-
τάρρευση του ΑΕΠ στην Ελλάδα: οι αθροιστικές απώ-
λειες είναι της τάξης του 30%. Μόλις 9% ήταν οι αντί-
στοιχες ιρλανδικές. Το 2008 η μείωση του ΑΕΠ στην 
Ιρλανδία είναι της τάξεως του -4,4% ενώ στην Ελλάδα 
μόλις -0,3%. Το αμέσως επόμενο έτος – 2009 –και οι 
δύο οικονομίες συρρικνώνονται κατά περίπου το ίδιο 
μέγεθος: -4,6% η ιρλανδική, -4,3% η ελληνική. Βεβαί-
ως, πρέπει εμφατικά να τονισθεί ότι τα αίτια διαφέ-
ρουν μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Στην μεν πρώτη 
πτώχευσε το τραπεζικό σύστημα, στη δε δεύτερη το 
δημόσιο29: την περίοδο 1995-2007 το δημοσιονομι-
κό έλλειμα διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο -7,5% 
ενώ για την ίδια περίοδο η Ιρλανδία κατέγραφε κατά 
μέσο όρο πλεόνασμα της τάξης του 0,6%. Η εξέλιξη 
στα επόμενα χρόνια είναι ενδεικτική των βαθύτερων, 
δομικών προβλημάτων που παρέτειναν και βάθυναν 
την ύφεση στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Ιρλαν-
δία, που παρέμεινε σε αρνητικά πρόσημα μόνο για δύο 
έτη (Πίνακας 4). Επίσης, αναμφίβολα σημαντικό ρόλο 
έπαιξε και η διαχείριση της κρίσης από πλευράς του 
πολιτικού συστήματος και του πολιτικού προσωπικού. 
Όπως λόγου χάρη παρατηρήσαμε στην προηγούμενη 
ενότητα, η πολιτική αβεβαιότητα των αρχών του 2015 
είχε ως αποτέλεσμα να παγώσει για δύο έτη η είσοδος 
της ελληνικής οικονομίας σε θετικά πρόσημα μεταβο-
λής του ΑΕΠ. Αν και όπως αναφέρθηκε τα γενεσιουρ-
γά αίτια της κρίσης στις δύο χώρες δεν είναι ταυτό-
σημα, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον 
ρυθμό μεγέθυνσης της ιρλανδικής οικονομίας την κα-
τατάσσουν σταθερά στις πρώτες θέσεις μεταξύ των 
ταχύτερα αναπτυσσόμενων ευρωπαϊκών οικονομιών 
τα τελευταία έτη: 5,2% το 2014, 7,8% το 2015, 4,1% 
το 2016, 3,6% το 2017 και 3,5% το 2018 (Πίνακας 4). 

Αν συγκρίνουμε τις δύο χώρες με κριτήρια τους 
δώδεκα προαναφερθέντες πυλώνες του Παγκόσμιου 
Δείκτη Ανταγωνιστικότητας, οι σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των δύο οικονομιών σε πολλούς από τους επι-
μέρους δείκτες είναι ιδιαίτερα εμφανείς (Γράφημα 6). 
Στο μόνο κριτήριο που έχουν την ίδια αξιολόγηση είναι 
το συνολικό μέγεθος της αγοράς (10οςΠ).  Ιδιαίτερα 
σημαντική απόκλιση καταγράφεται στην αξιολόγηση 
ως προς τους θεσμούς (1οςΠ) όπου η Ιρλανδία με 5,6 
(στην κλίμακα 1-7) κατατάσσεται στην 12η παγκοσμί-

ως και η Ελλάδα με 3,8 στην 81η θέση. Αντιθέτως, κο-
ντινές είναι οι επιδόσεις τους σε σχέση με τις υποδο-
μές (2οςΠ): στην 27η θέση η Ιρλανδία και στην 34η η 
Ελλάδα με 5,2 και 4,8 στην σχετική κλίμακα. Απόκλι-
ση στην παγκόσμια κατάταξη υπάρχει στην περίπτω-
ση του 4ουΠ (Υγεία & Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) και 
5ουΠ (Ανώτατη Εκπαίδευση και Κατάρτιση). Στη 12η 
και 15η θέση η Ιρλανδία, στη 41η και 43η αντίστοιχα 
η Ελλάδα. Αξιοσημείωτη διαφορά στην κατάταξη με-
ταξύ των δύο χωρών καταγράφεται επίσης στο κρι-
τήριο της αποτελεσματικότητας της αγοράς εργασίας 
και του επιπέδου ανάπτυξης των χρηματοπιστωτικών 
αγορών (7οςΠ & 8οςΠ αντιστοίχως). Η Ιρλανδία κατα-
λαμβάνει την 13η και 61η θέση σε κάθε ένα από τους 
δύο πυλώνες και η Ελλάδα την 116η και 131η στο σύ-
νολο των 138 χωρών που συμπεριλαμβάνονται στην 
τελευταία έκθεση. Η αυτή εικόνα ισχύει για στην αξι-
ολόγηση της Αποτελεσματικότητας της Αγοράς Αγα-
θών (6οςΠ): στην 7η θέση η Ιρλανδία, στην 89η η Ελ-
λάδα. Στα κριτήρια της τεχνολογικής ετοιμότητας και 
της καινοτομίας (9οςΠ & 12οςΠ) η Ιρλανδία βρίσκε-
ται στην 11η και 21η θέση αντίστοιχα και η Ελλάδα 
στην 36η και 77η στην σχετική κατάταξη (Γράφημα 6). 

Μια σημαντική πηγή επενδυτικών κεφαλαίων, ει-
δικά σε χώρες με προβλήματα εγχώριας χρηματοδό-
τησης των επενδύσεων, η προσέλκυση επενδύσεων 
από το εξωτερικό είναι καθοριστικής σημασίας παρά-
γοντας.  Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) εν γένει θε-
ωρούνται σημαντικός αναπτυξιακός μοχλός (inter alia: 
Κοτταρίδη και Γιακούλας 2013, Buchanan et al. 2012). 
Όπως τονίζουν οι Κοτταρίδη και Γιακούλας (2013), πέρα 
από τις αμιγώς οικονομικές παραμέτρους που επηρε-
άζουν την προσέλκυση ΑΞΕ, μη-οικονομικοί παράγο-
ντες όπως η ποιότητα της θεσμικής και διοικητικής 
λειτουργίας μιας χώρας έχουν καταδειχθεί στη σχετι-
κή βιβλιογραφία ως εξίσου σημαντικοί προσδιοριστι-
κοί παράγοντες της δυνατότητας μιας χώρας να προ-
σελκύσει ΑΞΕ (inter alia: Buchanan et al. 2012, Busse 
and Hefeker 2007). Οι υστερήσεις της Ελλάδας σε ότι 
αφορά το θεσμικό και διοικητικό μοντέλο λειτουργίας 
αναδείχθηκαν προηγουμένως τόσο με τους δείκτες δι-
ακυβέρνησης της Παγκόσμιας Τράπεζας, όσο και στα 
επιμέρους κριτήρια του Παγκόσμιου Δείκτη Ανταγω-
νιστικότητας. Δεδομένου του ρόλου των ΑΞΕ στην οι-

29 Για μία σχετική συζήτηση Απρονοησία και Νέμεση. Ελληνική Κρίση 2001-2011, Μ. Βασιλάκης (2012) [Επιμέλεια Σύνταξης], The Athens Review καθώς 
επίσης Π. Τσακλόγλου, Γ. Οικονομίδης, Γ. Παγουλάτος, Χ. Τριαντόπουλος, Α. Φιλιππόπουλος (2016) Ένα νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο για την Ελληνική 
Οικονομία και η Μετάβαση σε αυτό, διαΝΕΟσις Οργανισμός Έρευνας & Ανάλυσης, κείμενο 04/2016 επίσης μεταξύ πολλών άλλων Γαλενιανός (2015), 
Ιορδάνογλου (2013), Pagoulatos (2014), Kaplanoglou and Rapanos (2013)
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κονομική ανάπτυξη, οι επιδόσεις που διαχρονικά κατα-
γράφει η Ελλάδα είναι πενιχρές σε σύγκριση με άλλες 
χώρες ή με τους μέσους όρους της ΕΕ (Πίνακας 4).  

Εκφρασμένες ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι καθαρές 
εισροές ΑΞΕ στη Ελλάδα είναι ένα κλάσμα αυτών που 
προσελκύει η Ιρλανδία ή και η Πορτογαλία. Προφα-
νώς, οι κακές επιδόσεις στη θεσμική και διοικητική λει-
τουργία δεν είναι ο μόνος ερμηνευτικός παράγοντας 
της διαχρονικής αδυναμίας της ελληνικής οικονομί-
ας να προσελκύσει ΑΞΕ. Όμως, η δαιδαλώδης γρα-
φειοκρατία, η διαφθορά, οι δυσλειτουργίες και οι κα-
θυστερήσεις στον τομέα της δικαιοσύνης, η αστάθεια 
και η μεταβλητότητα που διακρίνουν το φορολογικό 
σύστημα όσο και η πολύ υψηλή φορολόγηση του επι-
χειρείν, είναι αναμφίβολα παράγοντες που απωθούν 
παρά έλκουν ΑΞΕ και εν γένει επενδυτική δραστηριό-
τητα. Άξιο λόγου είναι το γεγονός ότι ως ποσοστό του 
συνολικού ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαί-
ου την περίοδο 2008-15 οι ΑΞΕ στην Ιρλανδία ανήλ-
θαν στο 82,7%,πολλαπλάσια υψηλότερες και σημα-
ντικότερες σε σχέση με τον μέσο της ΕΕ που ήταν της 
τάξεως του 10,7%. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλά-
δα ήταν μόλις 4% την ίδια περίοδο. Της Πορτογαλίας 
ήταν υπερτριπλάσιο του ελληνικού: 13,3%, προσφέ-
ροντας περαιτέρω επιβεβαίωση της δομικής αδυνα-
μίας της ελληνικής οικονομίας να προσελκύσει ξένες 
επενδύσεις που θα μπορούσαν να συμβάλλουν απο-
φασιστικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια. Η γραφική 
απεικόνιση των ρυθμών μεγέθυνσης και των ΑΞΕ ως 
ποσοστό του ΑΕΠ (Γράφημα 7) σε Ελλάδα και Ιρλαν-
δία, αναδεικνύει μια συσχέτιση σε μια αρχική, οπτι-
κού επιπέδου ανάλυση30.  

Όπως προαναφέρθηκε, οι πηγές από όπου θα προ-
έλθουν οι πόροι που θα αποτελέσουν την ενέργεια 
που θα θέσει σε κίνηση τους αναπτυξιακούς τροχούς 
είναι τέσσερεις: δημόσιοι πόροι, κοινοτικά κονδύλια, 
εγχώριες ιδιωτικές επενδύσεις, ξένες επενδύσεις. Δε-
δομένης της δημοσιονομικής στενότητας, μεσοπρόθε-
σμα οι διαθέσιμοι δημόσιοι πόροι είναι μάλλον πενι-
χροί και ανεπαρκείς ως μέγεθος για να λειτουργήσει 
ως αποφασιστικής σημασίας κινητήρια εισροή στον 
μύλο της ανάπτυξης, χωρίς φυσικά να υποτιμάται η 
σημασία τους ειδικότερα στα πλαίσια μιας αντικυκλι-
κής πολιτικής. Το αυτό εν πολλοίς ισχύει κα για τα κοι-

νοτικά κονδύλια. Αναμφίβολα έχουν σημαντικό ρόλο 
αλλά κυρίως για να συνεπικουρήσουν την επενδυτική 
δραστηριότητα. Την κρίσιμη και αποφασιστικού χαρα-
κτήρα πηγή αναπτυξιακού δυναμισμού θα αποτελέ-
σει η ιδιωτική επενδυτική δαπάνη,εγχώρια και ξένη. Οι 
πρώτες στηρίζονται στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα 
και την δυνατότητά του για πιστωτική επέκταση μέσω 
νέων δανείων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Τα μη εξυ-
πηρετούμενα δάνεια δημιουργούν σημαντικές κεφα-
λαιακές απαιτήσεις, επηρεάζουν αρνητικά τα αποτελέ-
σματα των τραπεζών και δυσχεραίνουν τη διοχέτευση 
ρευστότητας για να χρηματοδοτήσει και συνεισφέρει 
στην ανάπτυξη και μέσω αυτής στην απασχόληση. Ει-
δικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος, στην Επισκόπηση του Ελληνικού Χρημα-
τοπιστωτικού Συστήματος31 σε απόλυτους όρους, το 
συνολικό ποσό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 
ανήλθε στα €108 δισ. το 2015, διαμορφώνοντας έναν 
λόγο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς το σύ-
νολο των ανοιγμάτων της τάξεως του 44,2% το 2015 
έναντι 39,9% το 2014. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι 
η ροή ξένων επενδύσεων επηρεάζεται σημαντικά από 
την ποιότητα της θεσμικής και διοικητικής λειτουργίας, 
τομέας στον οποίο καταγράφονται πολλές υστερήσεις 
και ελλείμματα στην Ελλάδα. Όμως, η ποιότητα των 
θεσμών ευρύτατα θεωρείται ότι είναι ένας από τους 
θεμελιώδεις παράγοντες που επηρεάζουν τις προο-
πτικές ανάπτυξης μιας οικονομίας. Καλή θεσμική και 
διοικητική λειτουργία, έλκει οικονομική δραστηριότη-
τα και επενδύσεις. Παράλληλα, η ποιοτική λειτουργία 
θεσμών και διοίκησης διασφαλίζει ότι τα αναπτυξιακά 
οφέλη που προκύπτουν διαχέονται αποτελεσματικό-
τερα και δικαιότερα μεταξύ των κοινωνικών ομάδων 
συνεισφέροντας στην κοινωνική συνοχή.

5.	 μια	συνοψη
Η άρση της αβεβαιότητας με την υπογραφή τρίτης κατά 
σειρά συμφωνίας στήριξης τον Αύγουστο του 2015, 
φαίνεται να αποδίδει τους πρώτους καρπούς σε σχέση 
με την προσδοκώμενη αύξηση του ΑΕΠ το 2017 αλλά 
και το 2018. Το θετικό πρόσημο στην μεταβολή του 
ΑΕΠ ουδόλως σημαίνει το τέλος της ελληνικής κρί-

30 Εξυπακούεται ότι για μία καλύτερα θεμελιωμένη απόφανση απαιτείται η χρήση στατιστικών μεθοδολογιών. 
31 Ιούλιος 2016, http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Publications/episkopfinstab.aspx 
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σης. Απλά σηματοδοτεί την απαρχή μιας βραδείας και 
μακροχρόνιας πορείας ανάκαμψης και αναπλήρωσης 
των πρωτοφανών οικονομικών απωλειών που κατε-
γράφησαν και των κοινωνικών επιπτώσεων που προ-
κάλεσαν στα χρόνια της κρίσης. Είναι μια πορεία που 
επί του παρόντος δεν έχει πλήρως και αμετάκλητα δι-
ασφαλισθεί. Σειρά εσωτερικών και εξωτερικών προ-
κλήσεων και κινδύνων μπορεί να εκτρέψουν τη χώρα 
από την πορεία ανασύνταξης και ανάπτυξης, στην οποία 
φαίνεται ότι με αργά βήματα εισέρχεται. Η διευθέτη-
ση του ελληνικού χρέους, η μείωση στα απαιτούμενα 
πρωτογενή πλεονάσματα, η συμμετοχή στο πρόγραμ-
μα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, και εντέλει η επι-
στροφή στην οικονομική κανονικότητα, αποτελούν ένα 
σύνολο παραγόντων που θα λειτουργήσουν σταθερο-
ποιητικά και προωθητικά. Όμως, πέρα από τις αμιγώς 
οικονομικές παραμέτρους που θα επηρεάσουν τις εξε-
λίξεις το επόμενο διάστημα, η είσοδος σε έναν ενάρε-

το κύκλο ανάπτυξης, σε μια σταθερά ανοδική σπείρα, 
προϋποθέτει βαθιές τομές, αλλαγές και μεταρρυθμί-
σεις στο θεσμικό και διοικητικό πρότυπο της χώρας. 
Σε ένα Σουμπετεριανού χαρακτήρα σχήμα δημιουρ-
γικής καταστροφής, απαιτείται η ολική απαλλαγή από 
τις παθογένειες του παρελθόντος για να διανοιχθεί η 
νέα αναπτυξιακή προοπτική. Ο βραβευμένος με Νό-
μπελ Λογοτεχνίας το 1925 Ιρλανδός θεατρικός συγ-
γραφέας Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω είχε κάποτε διεισδυ-
τικά παρατηρήσει ότι «η πρόοδος είναι αδύνατη χωρίς 
την αλλαγή, και εκείνοι που δεν μπορούν να αλλάξουν 
τα μυαλά τους δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα32». Σε 
αυτή την πρόταση συμπυκνώνεται η πρόκληση με την 
οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική κοινωνία και 
πολιτεία. Πρόκληση που γίνεται ακόμα επιτακτικότε-
ρη αν στην εικόνα συμπεριληφθούν οι εξωγενείς, γε-
ωπολιτικού χαρακτήρα, πηγές κινδύνων που μπορεί 
να αναδυθούν στο επόμενο διάστημα.   
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1.	 Εισαγωγή

Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στα χαρα-
κτηριστικά της ανεργίας, σε μια προσπάθεια 
ανάδειξης των συστημικών χαρακτηριστικών 

της και της αναζήτησης των κατάλληλων λύσεων για 
την αντιμετώπισή της. Παρουσιάζονται ορισμένα από 
τα χαρακτηριστικά της ανεργίας πριν την εκδήλωση 
της κρίσης έως και σήμερα ώστε να προσδιοριστεί ο 
βαθμός στον οποίο, πέραν της αλλαγής στο μέγεθος 
της ανεργίας, έχουν αλλάξει και τα διαρθρωτικά χα-
ρακτηριστικά της ανεργίας. Η αναζήτηση αυτή στο-
χεύει στην καταγραφή προτάσεων που αντιστοιχούν 
στα σημερινά προβλήματα της ανεργίας. Σε σχέση 
με τις πολιτικές που εφαρμόζονται ή/και σχεδιάζεται 
να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση της ανεργίας, 
ορισμένα από τα ερωτήματα που πρέπει να μας απα-
σχολήσουν είναι ο βαθμός καταλληλόλητας των πο-
λιτικών που εφαρμόζονται σε σχέση με τα χαρακτη-
ριστικά της ανεργίας παλαιότερα και κυρίως σήμερα, 
καθώς και η αναζήτηση ενδεχομένως άλλων λύσεων 

που θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεργίας με 
έναν τρόπο περισσότερο συστημικό.

2.	 ΜΕγΕθοσ	τήσ	ανΕργιασ
Ο ακριβής τρόπος υπολογισμού του μεγέθους της 
ανεργίας αποτελεί θέμα επιστημονικής συζήτησης. 
Στην παρούσα ανάλυση υιοθετούμε τον επίσημο ορι-
σμό της ανεργίας, σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζο-
νται τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα, ακολουθώ-
ντας τους διεθνείς ορισμούς του Διεθνούς Γραφείου 
Εργασίας που έχουν υιοθετήσει και οι στατιστικές υπη-
ρεσίες της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμ-
φωνα με τον ορισμό αυτό, άνεργος θεωρείται κάποιος 
όταν δεν εργάζεται καθόλου, είναι διαθέσιμος για ερ-
γασία και αναζητά ενεργά εργασία. 

Η δραματική αύξηση της ανεργίας στην Ελλάδα 
από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης και μέ-
χρι σήμερα απεικονίζεται στα παρακάτω γραφήματα. 
Το πρώτο γράφημα παρουσιάζει σε δύο μορφές την 

γραφήΜα	1α
ΑριθμΟς Ανέργων ςτην έλλΑδΑ, 2008-2015 (ςέ χιλιΑδές, ηλιΚιΑ 15+)

Πηγή: EUROSTAT
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γραφήΜα	1Β
ΠΟςΟςτΟ Ανέργων ςέ ςχέςη μέ τΟν ΠληθΥςμΟ ςτην έλλΑδΑ,  
2008-2015 (ηλιΚιΑ 15+)

Πηγή: EUROSTAT

γραφήΜα	2
ΠΟςΟςτΟ ΑνέργιΑς ςτην έλλΑδΑ, β΄ έξΑμηνΟ 2008-β΄έξΑμηνΟ 2016 (15-74 έτων)

Πηγή: EUROSTAT
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2008 2015 %	μεταβολής

Σύνολο 388 1.197 2,1

Άνδρες 151 579 2,8

Γυναίκες 237 618 1,6

Πινακασ	1
ΑριθμΟς Ανέργων ςέ χιλιΑδές, 2008, 2015, % μέτΑβΟλης

Πηγή: EUROSTAT

	 18-59	ετών	 08	 08	 10	 14	 18	 20	 19	 18	

	 0-17	ετών	 04	 05	 06	 09	 13	 13	 11	 12	

γραφήΜα	3
ΠληθΥςμΟς ςέ νΟιΚΟΚΥριΑ χωρις ΚΑνένΑν έργΑζΟμένΟ

Πηγή: EUROSTAT
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εξέλιξη του αριθμού των ανέργων: σε απόλυτα με-
γέθη και σε ποσοστά σε ετήσια βάση. Στο Γράφημα 2 
παρουσιάζεται η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας σε 
τριμηνιαία βάση, μεταξύ του β΄ τριμήνου του 2008 
και του β΄ τριμήνου του 2016, του τελευταίου τριμή-
νου για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά δε-
δομένα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργα-
τικού Δυναμικού, το β΄ τρίμηνο του 2016 οι άνεργοι 
ανέρχονταν σε 1.112.075 άτομα ενώ το β΄ τρίμηνο 
του 2008 ήταν 366.685 άτομα.  

Τα γενικά στοιχεία για τη διαχρονική εξέλιξη 
του μεγέθους της ανεργίας αναδεικνύουν δύο βα-
σικά χαρακτηριστικά: το πρώτο αφορά τη δραματι-
κή αύξηση της ανεργίας κατά την περίοδο της κρί-
σης και το δεύτερο τη σταθεροποίηση και σταδιακή 
αποκλιμάκωση της ανεργίας από το 2015 και μετά. 
Παρά την αποκλιμάκωση, το μέγεθος της ανεργί-
ας παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Τόσο το 
μέγεθος όσο και η μεταβολή της ανεργίας κατά τη  
διάρκεια της κρίσης απαιτούν την υιοθέτηση αποτε-

λεσματικών μέτρων για την αντιμετώπισή της, μια 
κατάσταση που βέβαια δεν είναι εύκολα διαχειρή-
σιμη σε μια περίοδο δημοσιονομικών περιορισμών.  
Βέβαια, ακόμα και σε περιόδους προ κρίσης η αποτε-
λεσματικότητα των μέτρων αντιμετώπισης της ανερ-
γίας είχε τεθεί συχνά στο προσκήνιο (Venieris, 2003).

Μια διαφορετική ενδιαφέρουσα μέτρηση της ανερ-
γίας πραγματοποιείται με βάση το νοικοκυριό. Στο Γρά-
φημα 3 παρουσιάζονται τα σχετικά αποτελέσματα για 
δύο διακριτές περιπτώσεις: παιδιά έως 17 ετών που 
διαμένουν σε νοικοκυριό χωρίς κανέναν εργαζόμενο 
και άτομα ηλικίας 18-59 ετών που διαμένουν σε νοι-
κοκυριό χωρίς κανέναν εργαζόμενο. Ο δείκτης αυτός 
συνδέει το φαινόμενο της ανεργίας με τη φτώχεια. 
Στα χρόνια της κρίσης ο αριθμός των ενηλίκων μέχρι 
60 ετών που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς ούτε έναν ερ-
γαζόμενο υπερδιπλασιάστηκε. Ανησυχητικό είναι επί-
σης το γεγονός ότι ο αριθμός των παιδιών που ζουν 
σε αντίστοιχα νοικοκυριά αυξήθηκε μεταξύ 2008 και 
2015 από 3,6 σε 11,5 χιλιάδες.

γραφήΜα	4
ΚΑτΑνΟμη των Ανέργων ΚΑτΑ φΥλΟ, 2008, 2015

Πηγή: EUROSTAT
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	 2008

	 2016

γραφήΜα	6
ΠΟςΟςτΟ ΑνέργιΑς, 2008, 2016 ΑνΑ έΚΠΑιδέΥτιΚές ΚΑτηγΟριές

Πηγή: EUROSTAT

	 25-74	ετών	 290	 984	

	 <25	ετών	 77	 128	

Πηγή: EUROSTAT

γραφήΜα	5
ηλιΚιΑΚη ΚΑτΑνΟμη Ανέργων ςέ χιλιΑδές, β΄τριμηνΟ 2008, 2016
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Επίπεδο	εκπαίδευσης/έτος 2008 2016

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση άνδρες 4,8 23,9

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση γυναίκες 11,9 29,2

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σύνολο 7,1 25,8

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση άνδρες 5 20,7

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση γυναίκες 12,5 32,3

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύνολο 8,3 25,8

Τριτοβάθμια εκπαίδευση άνδρες 4,3 13,1

Τριτοβάθμια εκπαίδευση γυναίκες 8,2 21,6

Τριτοβάθμια εκπαίδευση σύνολο 6,2 17,5

Σύνολο ανδρών 4,7 19,5

Σύνολο γυναικών 11,1 27,6

Σύνολο 7,3 23,1

Πινακασ	2
ΠΟςΟςτΑ ΑνέργιΑς ΑνΑ έΚΠΑιδέΥτιΚΟ έΠιΠέδΟ ΚΑι φΥλΟ, 
β΄τριμηνΟ 2008, 2016

Πηγή: EUROSTAT

2008	β τ́ρίμηνο 2016	β τ́ρίμηνο

Άνδρες αλλοδαποί 3,6 24,9

Σύνολο ανδρών 4,7 19,5

Γυναίκες αλλοδαποί 1,6 32,7

Σύνολο γυναικών 11,1 27,6

Σύνολο αλλοδαπών 6,4 28,2

Σύνολο πληθυσμού 7,3 23,1

Πινακασ	3
ΠΟςΟςτΑ ΑνέργιΑς γιΑ ΑλλΟδΑΠΟΥς ΚΑι ςΥνΟλΟ ΚΑτΑ φΥλΟ, 
β΄ τριμηνΟ 2008, 2016

Πηγή: EUROSTAT
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3.	 Χαρακτήριστικα	τήσ	ανΕργιασ	
τοτΕ	και	σήΜΕρα

φΥλΟ

Οι γυναίκες στην Ελλάδα, παρά το χαμηλό ποσο-
στό συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, πλήττο-
νται από υψηλότερα ποσοστά ανεργίας συγκριτικά 
με τους άνδρες. Κατά τη διάρκεια της κρίσης οι γυ-
ναίκες επλήγησαν αναλογικά λιγότερα από τους άν-
δρες, λόγω του επαγγελματικού διαχωρισμού των 
φύλων και ειδικότερα λόγω της μεγάλης κάμψης της 
απασχόλησης στον κλάδο των κατασκευών, όπου η 
απασχόληση είναι κατά κύριο λόγο ανδρική υπόθε-
ση. Από τον Πίνακα 1 βλέπουμε ότι ενώ μεταξύ 2008-
2015 το ποσοστό των ανέργων αυξήθηκε κατά 2,1%, 
το ποσοστό των ανέργων γυναικών αυξήθηκε κατά 
1,6% ενώ το ποσοστό των ανέργων ανδρών κατά 
2,8%. Προφανώς η εξέλιξη αυτή δεν αφορά απλώς 

το φύλο των εμπλεκομένων. Αποτυπώνει, μεταξύ άλ-
λων, τις επιπτώσεις της κρίσης στον επαγγελματι-
κό καταμερισμό της ανεργίας. Όσον αφορά τα χαρα-
κτηριστικά της ανεργίας κατά φύλο αξίζει επίσης να 
αναφερθεί ότι οι άνεργες γυναίκες αποτελούσαν το 
2008 το 5,5% του γυναικείου πληθυσμού εργάσιμης 
ηλικίας και το 2015 το 15% του αντίστοιχου πληθυ-
σμού. Για τους άνδρες, τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρ-
χονται σε 3,6% για το 2008 και 14,6% για το 2015. 
Επίσης οι άνεργες γυναίκες αποτελούσαν το 2008 το 
11,5% του ενεργού πληθυσμού και το 2015 το αντί-
στοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 28,9%. Τα αντίστοιχα 
ποσοστά για τους άνδρες ανέρχονται σε 5,1% για το 
2008 και 21,8% για το 2015.  

ηλιΚιΑ

Η Ελλάδα χαρακτηριζόταν παραδοσιακά από μια 
αγορά εργασίας στην οποία οι νέοι ταλαιπωρούνται 

	 Γυναίκες	 13	 12	 10	 13	 22	 27	 26	 23	

	 Άνδρες	 9	 8	 7	 9	 14	 15	 15	 18	

	 Σύνολο	 22	 20	 17	 22	 36	 42	 42	 41	

Πηγή: EUROSTAT
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ΑνΑζητηςη γιΑ έργΑςιΑ χωρις νΑ έινΑι διΑθέςιμΟι
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με υψηλά ποσοστά ανεργίας αλλά εφόσον εντα-
χθούν στην αγορά εργασίας, τότε υπήρχε σχετική 
ασφάλεια απασχόλησης. Αυτό το χαρακτηριστικό σή-
μαινε ότι οι νέοι χαρακτηριζόντουσαν από πολύ υψη-
λά ποσοστά ανεργίας αλλά τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας δεν αντιμετώπιζαν υψηλή ανεργία. Η κατά-
σταση αυτή έχει μεταβληθεί στα χρόνια της κρίσης. 
Όπως φαίνεται και στο Γράφημα 5, η αναλογία των 
νέων στην ανεργία έχει υποχωρήσει καθώς ανερ-
γία αντιμετωπίζουν πλέον και τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας. Οι άνεργοι κάτω των 25 ετών αποτελούσαν 
το 2008 το 21% του συνολικού αριθμού ανέργων, 
ενώ το 2016 το 11,5%.

έΚΠΑιδέΥςη

Μεταξύ 2008 και 2016 το ποσοστό ανεργίας αυξή-
θηκε δραματικά και η αύξηση αυτή παρουσιάζεται 
σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα. Βέβαια, η επίπτω-

ση της ανεργίας κατά τα χρόνια της κρίσης δεν είναι 
ισοδύναμη στα διάφορα εκπαιδευτικά επίπεδα. Από 
τα στοιχεία του Πίνακα 2 και του Γραφήματος 6 γίνε-
ται φανερό ότι τα υψηλά τυπικά προσόντα δηλαδή η 
τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί παράγοντα ανθε-
κτικότητας στην κρίση. 

έθνιΚΟτητΑ

Η εθνικότητα των ανέργων αποτελεί μια άλλη πτυ-
χή της ανεργίας η οποία διαφοροποιεί την ανερ-
γία στα χρόνια της κρίσης. Προ κρίσης οι αλλοδα-
ποί αντιμετώπιζαν χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας 
στην ελληνική αγορά εργασίας. Η κατάσταση αυτή  
μεταβλήθηκε παρά την επιστροφή αριθμού μετανα-
στών στις χώρες καταγωγής τους. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι το 2008 οι αλλοδαπές γυναίκες αντιμετώ-
πιζαν ποσοστό ανεργίας 1,6% ενώ το 2016 το αντί-
στοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 32,7%. Στην κατηγο-

	 Γυναίκες	 34	 43	 43	 48	 62	 70	 68	 70	

	 Άνδρες	 10	 13	 13	 17	 29	 29	 25	 29	

	 Σύνολο	 44	 56	 56	 65	 91	 99	 92	 99	

γραφήΜα	8
διΑθέςιμΟι γιΑ έργΑςιΑ ΠΟΥ Ομως δέν ΑνΑζητΟΥν έργΑςιΑ
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ρία των αλλοδαπών γυναικών σημειώνεται και η 
υψηλότερη αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Υψηλή  
είναι η αύξηση και στους άνδρες αλλοδαπούς 
από 3,6% σε 24,9%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
στα σχετικά νούμερα, που παρουσιάζονται στον  
Πίνακα 3, δεν περιλαμβάνεται ο πληθυσμός των προ-
σφύγων. 

4.	 Εργασιακή	ανασφαλΕια	και	
αΠογοήτΕυσή	αΠο	τήν	αγορα	
Εργασιασ

Ένα ερώτημα που τίθεται σε περιόδους ανεργίας αφο-
ρά τον βαθμό της ενεργοποίησης εργαζομένων και 
ανέργων σε σχέση με τις προοπτικές απασχόλησης. 
Στη συζήτηση αυτή εμπλέκουμε και τους απασχο-
λούμενους, καθώς σε περιόδους υψηλής οικονομικής 
αστάθειας και ανεργίας, η ανασφάλεια όλου του πλη-
θυσμού κορυφώνεται. Στο Γράφημα 7 απεικονίζεται 

μια πρώτη εκδοχή αυτής της ανασφάλειας. Στο γρά-
φημα αυτό απεικονίζονται σε χιλιάδες τα άτομα που 
κατά τη διάρκεια της κρίσης αναζητούν εργασία παρά 
το γεγονός ότι δεν είναι στην περίοδο της αναζήτη-
σης διαθέσιμοι για αυτή την εργασία που αναζητούν. 
Πρόκειται δηλαδή για απασχολούμενους που θεωρούν 
ότι κινδυνεύουν να χάσουν την απασχόλησή τους κα-
θώς και άλλες κατηγορίες που ψάχνουν για εργασία 
πριν βρεθούν στην ανεργία. Ο αριθμός των ατόμων, 
όπως φαίνεται και στο γράφημα που αναζητούν ερ-
γασία χωρίς να είναι διαθέσιμοι έχει διπλασιαστεί στα 
χρόνια της κρίσης.

Η απογοήτευση από την αγορά εργασίας γίνεται 
φανερή και από την έλλειψη εμπιστοσύνης των ανέρ-
γων ότι θα βρουν απασχόληση. Στο Γράφημα 8 απεικο-
νίζεται ο αριθμός των ανέργων στα χρόνια της κρίσης 
που είναι διαθέσιμοι για εργασία, όμως δεν αναζητούν 
εργασία. Ο αριθμός των ατόμων αυτών έχει υπερδι-
πλασιαστεί μεταξύ του 2008 και του 2015: από τις 44 

  1ο 2ο 3ο 4ο 5ο    
	 	 πεμτημόριο	 πεμτημόριο	 πεμτημόριο	 πεμτημόριο	 πεμτημόριο	 Σύνολο	

	 2008	 7	 6	 5,1	 2	 0,9	 4,2	

	 2015	 17,4	 14,1	 11	 9,2	 2,8	 10,9	

γραφήΜα	9
ΑνΑγΚές ΥγέιΑς ΠΟΥ δέν ΚΑλΥΠτΟντΑι λΟγω ΥψηλΟΥ ΚΟςτΟΥς ΑνΑ έιςΟδημΑτιΚΟ 
ΠέμΠτημΟριΟ, 2008, 2015
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το 2008, ανήλθαν σε 100 χιλιάδες άτομα το 2016 στην 
κατηγορία αυτή.

5.	 υγΕια	και	Ποιοτήτα	ζωήσ
Σύμφωνα με διάφορους δείκτες της ποιότητας ζωής 
στην Ελλάδα όπως καταγράφονται σε διάφορες έρευ-
νες του Ευρωβαρόμετρου, του ΟΟΣΑ, του Διεθνούς 
Οργανισμού Υγείας και άλλων οργανισμών καταγρά-
φονται δύο βασικές τάσεις στα χρόνια της κρίσης. Η 
πρώτη αφορά τη σημαντική επιδείνωση των σχετι-
κών δεικτών ευημερίας στα χρόνια της κρίσης και η 
δεύτερη την αυξανόμενη απόκλιση των δεικτών αυ-
τών σχετικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παρότι στην 
υγεία δεν καταγράφονται (ακόμα) δυσμενείς επιδρά-
σεις σε κάποιες από τις έρευνες αυτές, ίσως αποτελεί 
θέμα χρόνου η καταγραφή και στον τομέα αυτό αρ-
νητικών επιδράσεων. Στο Γράφημα 9 παρουσιάζεται 
ένας λόγος για τον οποίο είναι αναμενόμενη μια τέ-
τοια εξέλιξη. Μεταξύ 2008 και 2015 οι ανάγκες υγείας 
του ελληνικού πληθυσμού που δεν καλύπτονται λόγω 
οικονομικών δυσκολιών έχουν υπερδιπλασιαστεί. Οι 
ακάλυπτες αυτές ιατρικές ανάγκες είναι αναμενόμε-
νο ότι θα οδηγήσουν σε αρνητικές επιπτώσεις σχετικά 
με την υγεία του πληθυσμού. Επίσης πρέπει να επιση-
μανθεί ότι οι ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες συνδέονται 
στενά με το ύψος του εισοδήματος και έχουν αυξηθεί 
πολύ περισσότερο για τα χαμηλά εισοδηματικά κλιμά-
κια δημιουργώντας συνθήκες ανισότητας και κοινωνι-
κού αποκλεισμού σχετικά με την υγεία.

6.	 Πωσ	αντιΜΕτωΠιζΕται 
ή	ανΕργια;

Οι απόψεις σχετικά με την αναγκαιότητα και τη μεθοδο-
λογία αντιμετώπισης της ανεργίας ποικίλουν ανάλογα 
με την πολιτική/οικονομική προσέγγιση που ακολου-
θείται. Οι απόψεις διαφοροποιούνται μεταξύ εκείνων 
που υποστηρίζουν τη ρύθμιση της ελεύθερης αγοράς 
και εκείνων που προτείνουν την ανάληψη μέτρων από 
το κράτος, είτε με σκοπό τη δημιουργία θέσεων απα-
σχόλησης είτε με μέτρα ανακούφισης όπως τα επιδό-
ματα ανεργίας και άλλα μέτρα κοινωνικής προστασίας. 
Στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας επίσης διακρί-
νονται μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των πρακτι-
κών των χωρών, εκείνων που ακολουθούν ένα γενναι-
όδωρο σύστημα κοινωνικής προστασίας όπως ήταν 
το Σουηδικό μοντέλο, εκείνων που εστιάζουν στην πα-
ροχή οριζόντιων παροχών όπως υγεία και εκπαίδευση 
και εκείνων που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων προβλημάτων όπως η προστασία της 

αναπηρίας, της φτώχειας, κ.λπ. Η επισκόπηση του συ-
στήματος κοινωνικής προστασίας και του συστήματος 
προστασίας από την ανεργία ξεφεύγει από τους στό-
χους του παρόντος κεφαλαίου. Στο παρόν κεφάλαιο 
θα αναφερθούμε σε ορισμένες πτυχές του ισχύοντος 
συστήματος, πριν από την κρίση και στην παρούσα κα-
τάσταση, σε μια προσπάθεια να επισημάνουμε παρά-
γοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των 
εφαρμοζόμενων πολιτικών. 

Όπως αναφέρει ο ΟΟΣΑ σε πρόσφατη μελέτη 
του (ΟECD, 2016), οι παρούσες συνθήκες στην Ελλά-
δα μετά από αρκετά χρόνια ισχυρών αρνητικών οι-
κονομικών επιπτώσεων, απαιτούν επικέντρωση στην  
οικονομική ανάπτυξη, στην ενίσχυση της απασχόλη-
σης και στην ενίσχυση του κοινωνικού δικτύου προ-
στασίας. Τα μέτρα αυτά προτείνονται αφενός με στόχο 
την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου την αντιμε-
τώπιση των κοινωνικών προβλημάτων της κρίσης και  
κυρίως της αντιμετώπισης της φτώχειας και των ανι-
σοτήτων. 

Σχετικά με τον ρόλο της ανάπτυξης αναγνωρίζε-
ται από όλους ως βασικός τρόπος αντιμετώπισης της 
ανεργίας και της φτώχειας. Δυστυχώς πρόσφατες 
μελέτες δεν προβλέπουν υψηλούς βαθμούς ανάπτυ-
ξης για την Ευρώπη στον ιδιωτικό τομέα την επόμε-
νη δεκαετία (Griffith-Jones & Cozzi, 2016). Εναλλα-
κτικά ή συμπληρωματικά της οικονομικής ανάπτυξης 
που προκύπτει από τον ιδιωτικό τομέα της οικονομί-
ας, ανάπτυξη μπορεί να προέλθει από την επενδυτική 
δραστηριότητα του κράτους. Αναφορικά με τη δραστη-
ριότητα αυτή του κράτους έχουν διατυπωθεί επιφυ-
λάξεις σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η επενδυτική 
δραστηριότητα του κράτους λειτουργεί ανταγωνιστι-
κά ή υποστηρικτικά προς την επενδυτική δραστηριό-
τητα της ιδιωτικής οικονομίας. Ο Stiglitz (2015) υπο-
στήριξε ότι στην τωρινή περίοδο, στην οποία το γενικό 
επίπεδο επενδύσεων είναι χαμηλό και τα επιτόκια χα-
μηλά, οι επενδύσεις σε υποδομές θα διευκόλυναν και 
την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων αντί να λει-
τουργήσουν ανταγωνιστικά προς αυτές. Πιθανοί το-
μείς που θα ευνοούσαν τόσο τη βραχυχρόνια όσο και 
τη μεσοπρόθεσμη αύξηση της απασχόλησης κατά τον 
νομπελίστα οικονομολόγο είναι η ενέργεια, οι μεταφο-
ρές και οι επικοινωνίες. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται 
και από την εμπειρική ανάλυση του ΔΝΤ σε 17 ευρω-
παϊκές χώρες από το 1985 και μετά (Abiad, Furceri, & 
Topalova 2015). Σε μια παλαιότερη μελέτη ο Krugman 
(1994) αναφέρει επίσης ότι η αντιμετώπιση της ανερ-
γίας πραγματοποιείται κυρίως με αναπτυξιακές πολι-
τικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας της οικονομίας. Σχετικά με τις επιλογές που 
καλείται να πάρει η οικονομική πολιτική, ο Krugman 
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επεσήμανε τις διαφορές ανάμεσα σε λύσεις της αγο-
ράς που προάγουν τη μείωση των μισθών, την υψη-
λή απασχόληση και τον υψηλό βαθμό ανισοτήτων και 
λύσεις υψηλής προστασίας και αναδιανομής από την 
πλευρά του κράτους.

Σε μια άλλη έκδοση του ΔΝΤ αναφέρεται ότι η 
λύση για την παγκόσμια ανεργία βρίσκεται σε δρά-
σεις εκπαίδευσης, αύξησης της κινητικότητας της ερ-
γασίας και αναδιανομής (Loungani, 2015). Ένα σημείο 
που αξίζει να διευκρινιστεί είναι ότι η ενίσχυση της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης προτείνεται από δύο 
διαφορετικές οπτικές. Στην πρώτη περίπτωση, δίνε-
ται έμφαση στη διαρθρωτική ανεργία και τις αναντι-
στοιχίες προσόντων και δεξιοτήτων. Στη δεύτερη πε-
ρίπτωση η έμφαση στην εκπαίδευση προτείνεται ως 
τρόπος μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ του εργα-
τικού δυναμικού. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις διαφο-
ροποιούνται συνήθως ως προς τις υποθέσεις και τη 
ρητορική σχετικά με την αιτιολογία της ανεργίας. Η 
έμφαση στις ελλείψεις ειδικοτήτων συνήθως κατα-
γράφει το πρόβλημα της ανεργίας ως πρόβλημα του 
εργατικού δυναμικού (που δεν έχει αποκτήσει τα απα-
ραίτητα προσόντα) και σε μικρότερο βαθμό ως πρό-
βλημα σύνδεσης των εκπαιδευτικών θεσμών και των 
θεσμών της αγοράς εργασίας. 

Οι αναπτυξιακές δράσεις της ιδιωτικής οικονομίας 
ή του κράτους θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτε-
λούν τον προληπτικό τρόπο αντιμετώπισης της ανεργί-
ας. Όταν όμως η ζήτηση υπολείπεται της προσφοράς, 
τότε η πολιτεία καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλη-
μα της ανεργίας με ‘ενεργητικές πολιτικές’ (κατάρτι-
ση, συμβουλευτική, επιδότηση θέσεων απασχόλησης, 
κ.λπ.) ή/και με ‘παθητικές’ ή επιδοματικές πολιτικές. Στην 
Ελλάδα ακολουθήθηκε για πολλά χρόνια το ευρωπα-
ϊκό μοντέλο που δίνει έμφαση στις ενεργητικές πολι-
τικές αντιμετώπισης της ανεργίας. Σε μεγάλο βαθμό 
οι πολιτικές αυτές ήταν οριζόντιες: εφαρμόζονταν με 
τον ίδιο βαθμό στις διάφορες χωρικές ενότητες, τους 
διάφορους κλάδους και επαγγέλματα και τις ομάδες 
του πληθυσμού, διαχωρίζοντας τους ωφελούμενους 
κυρίως με βάση την ηλικία τους και δίνοντας βαρύ-
τερα στους νέους. 

Ο τρόπος αυτός αντιμετώπισης της ανεργίας εί-
ναι προβληματικός για διάφορους λόγους. Αρχικά 
στηρίζεται σε λανθασμένες υποθέσεις περί ομοιο-
μορφίας του προβλήματος σε διάφορες περιοχές και 
διάφορες ομάδες του πληθυσμού. Οι λόγοι που ένας 
νέος είναι άνεργος μπορεί να διαφοροποιούνται ση-
μαντικά από τους λόγους για τους οποίους ένα άτο-
μο μεγαλύτερης ηλικίας είναι άνεργο.  Διαφορετικές 
είναι επίσης οι ανάγκες κάθε χωροταξικής ενότητας 
λόγω εποχικότητας της οικονομικής δραστηριότητας 

και άλλων χαρακτηριστικών. Λόγω των διαφορών 
αυτών, οι οριζόντιες λύσεις που συνήθως ακολου-
θούσαμε στην αντιμετώπιση της ανεργίας δεν μπο-
ρεί να είναι οι πλέον αποτελεσματικές. Τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται μεγαλύτερος βαθμός εξειδίκευ-
σης των προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης 
και διασύνδεσής τους με τα χαρακτηριστικά των ομά-
δων στόχων στις οποίες απευθύνονται. Μια πρόσφα-
τη καλή πρακτική είναι η αξιοποίηση των πορισμάτων 
του Μηχανισμού Διάγνωσης στον σχεδιασμό ενεργη-
τικών πολιτικών. Μια δεύτερη καινοτομία αφορά την 
αναμενόμενη διαδικασία του profiling που έχει σχεδι-
άσει ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του προγράμματος αναδι-
άρθρωσης των υπηρεσιών του και το οποίο αναμένε-
ται να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη εξειδίκευση 
των προγραμμάτων βάσει των αναγκών των ωφε-
λούμενων. 

Ένα δεύτερο σημαντικό πρόβλημα έγκειται στην 
παραγνώριση της  πολυπλοκότητας του προβλήματος 
της ανεργίας και της προσπάθειας επίτευξης λύσεων 
με μονοδιάστατες ενέργειες όπως η κατάρτιση. Πα-
ραγνωρίζεται δηλαδή η διασύνδεση του φαινομένου 
της ανεργίας με άλλα προβλήματα όπως η υγεία, η 
φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Θετική εξέλιξη 
στον τομέα αυτό θεωρείται η σύνδεση των προγραμ-
μάτων του ΟΑΕΔ με μισθολογικά κριτήρια και άλλα 
κριτήρια κοινωνικού αποκλεισμού. Παραμένει βέβαια 
ακόμα ζητούμενη η καταγραφή των σύνθετων προ-
βλημάτων των ανέργων και η αναζήτηση λύσεων που 
ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα αυτή. 

Η σύνδεση της ανεργίας με τη φτώχεια και τα 
προβλήματα υγείας έχει τεκμηριωθεί επαρκώς στη 
διεθνή βιβλιογραφία (Artazcoz, Benach, Borrell, & 
Immaculada, 2004; Brenner & Mooney, 1983). Σε 
πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα των επιπτώσεων της 
οικονομικής κρίσης στους εργαζόμενους ανάλογα με 
το επίπεδο υγείας τους, που περιελάβανε και την Ελ-
λάδα, φάνηκε ότι στην περίοδο της κρίσης τα άτο-
μα με προβλήματα υγείας κινδυνεύουν περισσότε-
ρο από τους υγιείς να χάσουν τη δουλειά τους και να 
μείνουν άνεργοι (Reeves, Karanikolos, Mackenbach, 
McKee, & Stuckler, 2014). Το εύρημα αυτό επιβε-
βαιώνει τα ευρήματα παλαιότερων σχετικών ερευ-
νών, σύμφωνα με τις οποίες τα άτομα με προβλήμα-
τα υγείας είχαν τουλάχιστον διπλό ρίσκο να μείνουν 
άνεργα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης (Schuring, 
Burdorf, Kunst, Mackenbach, 2007). To αποτέλεσμα 
αυτό είναι εντονότερο για άτομα χαμηλότερων τά-
ξεων (Minton, Pickett, & Dorling, 2012) και για άτο-
μα μεγαλύτερης ηλικίας (van den Berg, Schuring, 
Avendano, Mackenbach, & Burdorf, 2010). Μάλιστα 
τα άτομα με προβλήματα υγείας που χάνουν την ερ-
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γασία τους παραμένουν άνεργα για μεγαλύτερο διά-
στημα από τα άτομα με καλή υγεία (Stewart, 2001). 
Οι συσχετίσεις που παρουσιάζονται διαφοροποιού-
νται από τον βαθμό προστασίας της απασχόλησης 
στις διάφορες χώρες (Marmot, Allen, Bell, Bloomer,  
& Goldblatt, 2012). Υπάρχει δηλαδή περιθώριο με 
την κατάλληλη κοινωνική πολιτική να προστατευ-
τούν οι ευάλωτες ομάδες από τις προαναφερθείσες 
επιπτώσεις. 

Μια παράμετρος που θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη στην εκτίμηση του κινδύνου της ανεργίας και 
των επιπτώσεών της συνδέεται με τον κύκλο ζωής 
του ατόμου (Rus, 2012). Τα άτομα  άνω των 45 ετών 
θεωρούνται κοινωνικά πιο ευάλωτα στην ανεργία 
λόγω των κοινωνικών ρόλων και απαιτήσεων αυτής 
της ηλικιακής ομάδας. Σύμφωνα με μια άλλη προ-
σέγγιση θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων ώστε να προ-
ληφθεί ή να αντιμετωπιστεί η έλλειψη εμπιστοσύ-
νης στους κοινωνικούς θεσμούς και ενδεχόμενες 
βίαιες αντιδράσεις λόγω κοινωνικού αποκλεισμού 
(Munteanu, 2016). Όποια και αν είναι η τελική σύνθε-
ση των ομάδων στόχου που θα προστατευτούν από 
την ανεργία θεωρείται σκόπιμο να λαμβάνονται υπό-
ψη οι διάφοροι παράμετροι και οι επιλογές που γίνο-
νται να ανταποκρίνονται στα προβλήματα που στο-
χεύουν να επιλύσουν. 

Το είδος των ενεργειών που θα επιλεγούν έχει 
επίσης σημασία. Για παράδειγμα, προγράμματα κι-
νητοποίησης των ανέργων σε περιβάλλον πολύ  
υψηλής ανεργίας ενέχουν ένα  ηθικό δίλημμα κα-
θώς οι πιθανότητες των ατόμων αυτών να βρουν  
εργασία στο περιβάλλον αυτό είναι μικρές (Jones, 1992). 

Σε περιβάλλον δημοσιονομικών περιορισμών, οι 
δυνατότητες ανάληψης προληπτικών ή/και ανακου-
φιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργί-
ας περιορίζονται.  Οι λύσεις που επιλέγονται θα πρέ-
πει να έχουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. 
Καινοτόμα προγράμματα θα μπορούσαν να υιοθετη-
θούν όπως η προώθηση των ανέργων σε δίκτυα αντι-
πραγματισμού (bartering), στα οποία πραγματοποι-
ούνται συναλλαγές χωρίς χρήμα για την κάλυψη των 
αναγκών των συμμετεχόντων (Pryor & Ward, 1985). 
Η συμμετοχή στις δράσεις αυτές εκτός από την κάλυ-
ψη αναγκών, στοχεύει στην κοινωνική ενεργοποίηση 
των συμμετεχόντων. Έχουν επίσης προταθεί καινοτό-
μες λύσεις για την ενσωμάτωση των ατόμων με ανα-
πηρία που βασίζονται στις αρχές της τοπικής πράσι-
νης ανάπτυξης και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων 
τους (Nord, Timmons & Lavinb, 2015). Η ανάπτυξη της 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως τρίτου πυ-
λώνα ανάπτυξης και αντιμετώπισης της ανεργίας θε-

ωρείται μια θετική πρακτική που αναμένεται να φέρει 
ποικίλα θετικά αποτελέσματα. Βέβαια η αποτελεσμα-
τικότητα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομί-
ας απαιτεί όχι απλά τη θεσμική και οικονομική βοή-
θεια των επιχειρήσεων αυτών αλλά και εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις και άλλες παρεμβάσεις για την ανά-
πτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται με τον τρόπο αυτό 
επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και αλλαγή 
κουλτούρας σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυ-
τών των πρακτικών (Zaalouk, 2014).

7.	 συΜΠΕρασΜατα	–	ΠροτασΕισ	
Πολιτικήσ

Τα προβλήματα της ανεργίας έχουν διαφοροποιηθεί 
στην περίοδο της κρίσης τόσο ποσοτικά όσο και ποι-
οτικά. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές παραμένουν σε 
μεγάλο βαθμό οριζόντιες παρά την προσπάθεια εξει-
δίκευσής τους ως προς ορισμένα κοινωνικά κριτήρια. 
Επιπρόσθετα οι εφαρμοζόμενες πολιτικές δεν αναγνω-
ρίζουν επαρκώς την πολυπλοκότητα των προβλημάτων, 
προτείνοντας λύσεις σε μεμονωμένες πτυχές αυτών. 

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας θα 
πρέπει να είναι πρωταρχικά προληπτική με την υιο-
θέτηση αναπτυξιακών στρατηγικών. Αυτές μπορεί να 
αφορούν ιδιωτικές και κρατικές στρατηγικές καθώς 
και στρατηγικές ανάπτυξης της κοινωνικής και αλ-
ληλέγγυας οικονομίας. Βασική θεωρείται η υιοθέτη-
ση στρατηγικών που παρέχουν ένα αποδεκτό επίπε-
δο παροχής κοινωνικών αγαθών όπως η υγεία και η 
παιδεία ώστε αφενός να δημιουργείται επαρκής ζή-
τηση στους τομείς αυτούς και κυρίως να εξασφαλί-
ζεται ένα επίπεδο κοινωνικής ευημερίας και ισότητας. 

Τα ανακουφιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση 
των πιο πολύπλοκων προβλημάτων είναι σκόπιμο να 
λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα των προβλη-
μάτων της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και να εξειδικεύονται ανάλογα. Διάφο-
ρες ομάδες του πληθυσμού αντιμετωπίζουν διαφορε-
τικούς κινδύνους και είναι ευάλωτες με διαφορετικό 
τρόπο σχετικά με την ανεργία.  Οι λύσεις για τα φαι-
νόμενα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πο-
λυπλοκότητα των παραμέτρων αυτών ώστε να αυξά-
νουν την αποτελεσματικότητά τους.  

Για την εύρεση των καταλληλότερων λύσεων είναι 
απαραίτητη η στατιστική παρακολούθηση των χαρα-
κτηριστικών της ανεργίας, της φτώχειας και του κοι-
νωνικού αποκλεισμού σε μακροχρόνια βάση καθώς 
και η ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Επίσης 
είναι σκόπιμη η αξιολόγηση των δράσεων με «ομά-
δες ελέγχου» ώστε να διαχωρίζονται τα αποτελέσμα-
τα των υιοθετούμενων πολιτικών από τις εξελίξεις 
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που θα συνέβαιναν για άλλους λόγους. Οι στατιστικοί 
έλεγχοι μεταξύ των δύο εξεταζόμενων ομάδων (της 
ομάδας του προγράμματος και της ομάδας ελέγχου) 
θα επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των πο-
λιτικών ή θα την διαψεύδουν. Στη βάση των αποτελε-
σμάτων αυτών θα μπορούν να γίνονται οι αναγκαίες 
αλλαγές για την εξασφάλιση της μέγιστης αποτελε-
σματικότητας. 

Τα βασικότερα συμπεράσματα που μπορούμε να 
εξάγουμε είναι τα εξής τρία:

 ■ Αναγνώριση της πολυπλοκότητας των φαι-
νομένων της ανεργίας, της φτώχειας και του κοι-
νωνικού αποκλεισμού.

 ■ διαφοροποίηση των προτεινόμενων λύσεων 
βάσει των προβλημάτων που καλούνται να αντι-
μετωπίσουν.

 ■ Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της απο-
τελεσματικότητας των πολιτικών ώστε οι πολιτι-
κές να βασίζονται σε επιστημονική τεκμηρίωση.

Βέβαια το βασικότερο όλων ανάγεται στο πεδίο του 
σχεδιασμού με την υιοθέτηση αναπτυξιακών πολιτι-
κών και πολιτικών κοινωνικής προστασίας με γνώμο-
να την κοινωνική ευημερία για όλους και στο πεδίο της 
υλοποίησης με την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγ-
γισης κοινωνικής προστασίας στην οποία εντάσσεται 
και η αντιμετώπιση της ανεργίας. 
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1.	 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια γίνεται εκτεταμένη συζήτη-
ση στις Ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με το πώς οι 
κοινωνίες μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα 

τη σύνδεση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-
τισης (ΕΕΚ)1 με την αγορά εργασίας. Η σύνδεση αυτή 
θεωρείται ένας αποτελεσματικός τρόπος για μια πιο 
ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας, αφού τα άτο-
μα που έχουν μια τέτοια εκπαίδευση και κατάρτιση βρί-
σκονται πιο κοντά στις ανάγκες της αγοράς. Και ενώ 
οι προσεγγίσεις για το πώς θα γίνει αυτό μπορεί να 
διαφέρουν, υπάρχει συναίνεση στο ότι η ΕΕΚ βελτιώ-
νει τις εργασιακές ευκαιρίες των ατόμων, συμβάλλει 
στην κοινωνική ενσωμάτωσή τους και μειώνει φαινό-
μενα κοινωνικού αποκλεισμού, γεγονός ιδιαίτερα ση-
μαντικό σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπως η τω-
ρινή, όπου τα συνεχή υψηλά ποσοστά ανεργίας νέων 
αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας ατόμων, δημιουργούν 
πολλαπλούς αποκλεισμούς και ανισότητες.

Βέβαια το ζητούμενο της σύνδεσης εκπαίδευσης, 
κατάρτισης με τις «ανάγκες» της αγοράς εργασίας, θε-
ωρείται επίσης το εφαλτήριο ανάπτυξης, παραγωγι-
κότητας και ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οι-
κονομίας στην παγκόσμια αγορά και στην οικονομία 
της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό η άμεση αξιοποίηση 
καταρτισμένου ανθρώπινου κεφαλαίου έγινε επιτα-
κτική ανάγκη και οδήγησε σε πρωτοβουλίες, οδηγί-
ες και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις 
εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν πλη-
θώρα μέτρων και δράσεων, από διαρθρωτικές με-
ταρρυθμίσεις στην παιδεία έως φορολογικά κίνητρα 
στις επιχειρήσεις. 

Το ερώτημα της σύνδεσης επαγγελματικής κα-
τάρτισης με αγορά εργασίας είναι ωστόσο ένα πολυ-
παραγοντικό και πολυδιάστατο θέμα. Εντάσσεται στο 
ευρύτερο πεδίο της εκπαίδευσης και των εκπαιδευ-
τικών πολιτικών, συνδέεται αν δεν καθορίζεται από 
την αγορά εργασίας και τις πολιτικές για την απασχό-
ληση, επηρεάζεται από τις εθνικές και διεθνείς διερ-
γασίες στην οικονομία, την κοινωνία, την τεχνολογία. 
Από την άλλη η ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαί-
δευσης, κατάρτισης προϋποθέτει την κινητοποίηση και 

τον συντονισμό διαφόρων παραγόντων: παιδαγωγι-
κών, οικονομικών, οργανωσιακών. 

Ως εκ τούτου, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του 
ερωτήματος πρέπει να λάβει υπόψη της και να ανα-
λύσει μια σειρά από δεδομένα, συχνά ανομοιογενή 
μεταξύ τους και από ποικίλες πηγές. Σε προηγούμενα 
άρθρα μας για την ΕΕΚ και τη Μαθητεία είχαν ανα-
δειχθεί κάποιες από τις πτυχές που σχετίζονται με το 
ζήτημα της σύνδεσης ΕΕΚ και αγοράς εργασίας. 2 Στο 
παρόν κείμενο η διερεύνηση του ερωτήματος σχετι-
κά με την εφικτότητα της σύνδεσης ΕΕΚ και αγοράς 
εργασίας ξεκινάει με μια σύντομη εισαγωγική αναφο-
ρά στο ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο το οποίο απο-
τελεί την «ομπρέλα» κάτω από την οποία επιχειρείται 
και επιδιώκεται η σύνδεση της ΕΕΚ με την απασχόλη-
ση σήμερα. Στη συνέχεια εξετάζονται δύο όψεις της 
σύνδεσης αυτής: αφενός η ανταπόκριση της ΕΕΚ στην 
αγορά εργασίας με βάση τα ποσοστά απασχόλησης 
ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, αφετέρου, οι προοπτικές 
απασχόλησης που ανοίγονται για τους/τις αποφοί-
τους/τες διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης και κυρί-
ως επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΕΚ 
με βάση τη διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας. 

2.	 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ	&	ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Οι ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την απασχό-
ληση έθεσαν από το 2000 ήδη με τη «Στρατηγική της 
Λισσαβόνας» το ζήτημα της εκπαίδευσης και επαγγελ-
ματικής κατάρτισης ως κρίσιμο παράγοντα για τη δι-
αβίωση και την εργασία στην «κοινωνία της γνώσης». 
Για να επιτευχθεί αυτό, η στρατηγική πρόταξε ως προ-
ϋπόθεση την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης «στις απαιτήσεις της κοινωνίας της 
γνώσης και στην ανάγκη για καλύτερο επίπεδο και ποι-
ότητα απασχόλησης».3

Στη συνέχεια της Λισσαβόνας, η στρατηγική για την 
«Ευρώπη 2020» τοποθετεί την εκπαίδευση και επαγ-
γελματική κατάρτιση στο κέντρο των πολιτικών. Στό-
χος είναι να αντιμετωπισθούν, μεταξύ άλλων, οι δο-
μικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας και να 
βελτιωθούν η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικό-

1  Ο όρος Επαγγελματική Εκπαίδευση Κατάρτιση (ΕΕΚ), περιλαμβάνει, την ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΠΑΛ), την ανώτε-
ρη δευτεροβάθμια Μαθητεία (ΕΠΑΣ), την μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ), τη μετα-
δευτεροβάθμια μαθητεία  ΕΠΑΛ+

2  Παϊδούση 2016, Παϊδούση 2015. 
3  Presidency Conclusions,  Lisbon European Council, 23 And 24 March 2000
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τητά της για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλει-
σμούς ανάπτυξη.4

Το 2012, το Συμβούλιο Παιδείας (Education Council) 
της ΕΕ υιοθέτησε ένα νέο «κριτήριο αναφοράς» για 
την απασχολησιμότητα των νέων, το οποίο αναφέρει 
ότι: «το ποσοστό των εργαζόμενων πτυχιούχων (ηλι-
κίας 20-34 ετών που διαθέτουν πτυχίο τουλάχιστον 
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και που ολο-
κλήρωσαν τις σπουδές τους πριν από 1-3 χρόνια) πρέ-
πει να είναι τουλάχιστον 82%).5

Το 2015 η «Πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τους 
γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών 
των κρατών μελών και της Ένωσης: μνημόνιο και Πα-
ράρτημα»6 αναφέρει ότι για την επιτυχή «αντιστοίχι-
ση των δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας» θα πρέπει 
να καλυφθεί ο παραπάνω στόχος. Για την ευρωπαϊ-
κή στρατηγική απασχόλησης η σύνδεση των εκπαι-
δευτικών αποτελεσμάτων (learning outcomes) με τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και η κατανόη-
ση σχετικά με τις μελλοντικές ελλείψεις σε δεξιότητες 
στην ΕΕ, αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Η μάθηση στον χώρο εργασίας (work based learning) 
ως αποτελεσματική πρακτική για τη σύνδεση εκπαί-
δευσης και αγοράς εργασίας και η παροχή υψηλού 
επιπέδου δεξιοτήτων, για παραγωγικότητα και και-
νοτομία διατρέχουν όλο το κείμενο «Ατζέντα για νέες 
δεξιότητες για την Ευρώπη» που εξέδωσε η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή το 2016.7 Σύμφωνα με το κείμενο αυτό 
η ΕΕΚ θα πρέπει να αναδειχθεί ως πρώτη εκπαιδευ-
τική επιλογή για την παροχή εξειδικευμένων εργασι-
ακών γνώσεων και εγκάρσιων δεξιοτήτων, διευκολύ-
νοντας τη μετάβαση στην εργασία, διατηρώντας ή και 
αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυ-
ναμικού. Για να επιτευχθεί αυτό, επιχειρήσεις και κοι-
νωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετέχουν στον σχεδια-
σμό και στην παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, όπως συμβαίνει με το 
παράδειγμα της «μαθητείας». Η μάθηση, σύμφωνα με 
την «Ατζέντα» θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβά-
νει «μάθηση στην εργασία» και όπου είναι εφικτό δι-

εθνή κινητικότητα. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από 
τη μάθηση στην εργασία, αποτελεί εν κατακλείδι ένα 
κρίσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας. 

Στην Ελλάδα, οι προσπάθειες που αναλήφθηκαν 
για τη σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης με την αγορά εργασίας ακολουθούν από κο-
ντά, τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο τις ευρωπαϊκές 
πολιτικές. Ένα σημαντικό μέρος των θεσμικών αλλα-
γών που εισάγονται τα τελευταία χρόνια σχετίζεται 
με το πώς θα εμπλακούν περισσότερο οι επιχειρή-
σεις στα προγράμματα αλλά και στην χρηματοδότη-
ση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και μαθητείας. Η μάθηση στον χώρο εργασίας (work 
based learning) θεωρείται όπως και σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες το καλύτερο μέσο για τη σύνδεση κα-
τάρτισης –εργασίας- απασχόλησης και για την αντα-
πόκριση της ΕΕΚ με την αγορά εργασίας.

Σε παλαιότερα κείμενα έχουν παρουσιασθεί ανα-
λυτικά οι προσπάθειες που έγιναν προς αυτή την κα-
τεύθυνση κατά την περίοδο 2000-20108. Από το 2010 
έως σήμερα, οι σταθμοί για τις εξελίξεις που σημειώνο-
νται στην ΕΕΚ, είναι σε γενικές γραμμές αυτές που δι-
αγράφονται μέσα από τέσσερις νομοθετικές ρυθμίσεις:

Ο Νόμος 3879 /2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου 
Μάθησης και λοιπές διατάξεις», αναδεικνύει τη διά 
βίου μάθηση ως κεντρική έννοια για την απασχόλη-
ση, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του ατό-
μου. Η αναγνώριση εναλλακτικών εκπαιδευτικών δι-
αδρομών, η δικτύωση των φορέων διά βίου μάθησης 
(ΔΒΜ), η διασφάλιση της διαφάνειας και της ποιότη-
τας, η ανάδειξη της επαγγελματικής κατάρτισης ως 
ισότιμης της γενικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διά 
βίου μάθησης αποτελούν χαρακτηριστικές κατευθύν-
σεις του νόμου αυτού. Επιπρόσθετα, δίνεται βαρύτη-
τα στην αποκέντρωση των δράσεων διά βίου μάθη-
σης στις περιφέρειες και στους δήμους της χώρας, 
στην αντιστοίχιση των προγραμμάτων κατάρτισης με 
τα επαγγελματικά περιγράμματα και στην υποχρέωση 
της πιστοποίησης με σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώ-
σεις επάρκειας. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 

4  Ανακοίνωση της Επιτροπής, Ευρώπη 2020, Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, Βρυξέλλες, 3.3.2010, COM 
(2010) 2020 τελικό

5  http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_el
6  http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-EZ-14-001
7  Α New Skills Agenda for Εurope, 2016, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 10.6.2016, COM(2016) 381 final
8  Παϊδούση, (2013), Επαγγελματική Κατάρτιση στην Περίοδο της Οικονομικής Κρίσης, στο «Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα», Ετήσια Έκθεση 

2012, ΕΙΕΑΔ, 
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στο Δίκτυο της ΔΒΜ θεωρείται κρίσιμης σημασίας για 
την αποτελεσματική σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ο Νόμος 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές δι-
ατάξεις» δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναβάθμιση 
της επαγγελματικής κατάρτισης και της μαθητείας η 
οποία όμως οργανώνεται, κατά κύριο λόγο, εκτός τυ-
πικού εκπαιδευτικού συστήματος. Σύμφωνα με τον 
νόμο αυτό η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται 
από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ), (τυπικό εκπαι-
δευτικό σύστημα), οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) 
του ΟΑΕΔ καταργούνται, καθώς επίσης και αρκετές 
ειδικότητες που παρέχονται στα επαγγελματικά λύ-
κεια, ενώ εισάγεται για πρώτη φορά η «μαθητεία» σε 
μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο, μονοετούς φοίτησης. 
Παράλληλα, συστήνονται οι Σχολές Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΣΕΚ), στις οποίες παρέχεται αρχική επαγ-
γελματική κατάρτιση από το Γυμνάσιο. Οι ΣΕΚ δίνουν 
τη δυνατότητα σε εφήβους, αποφοίτους της υποχρεω-
τικής τυπικής εκπαίδευσης να στραφούν σε μη τυπική 
κατάρτιση για την απόκτηση μιας τεχνικής εξειδίκευ-
σης, την οποία δεν καλύπτει το Επαγγελματικό Λύκειο 
και η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε επαγγελματικά 
δικαιώματα. Η σύνδεση με την αγορά εργασίας επι-
διώκεται και εδώ με την υποχρέωση της συμμετοχής 
των αρμόδιων τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταί-
ρων αλλά και του ΟΑΕΔ, στη διαμόρφωση ειδικοτή-
των και προγραμμάτων κατάρτισης .9

Ο Νόμος 4327/2015,«Επείγοντα μέτρα για την 
Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» με το άρθρο 6, 
προβαίνει σε επανασύσταση των καταργηθέντων ειδι-
κοτήτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης του νόμου 4186/2013, χωρίς να εισάγει κάποιες 
νέες αρχές ως προς τη φιλοσοφία και τις κατευθύν-
σεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και «μαθητείας». Σχετικά με τις ΕΠΑΣ μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, παρατείνεται η λειτουργία τους για τα σχολικά 
έτη 2015-16 και 2016-17 και προβλέπει οριστική δια-
κοπή τους τον Σεπτέμβριο του 2017.

Ο Νόμος 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευ-
να και άλλες διατάξεις» με το Αρθρ. 66. «Ρυθμίσεις 
για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» 
φέρνει δύο σημαντικές αλλαγές που σχετίζονται με 
την επαγγελματική κατάρτιση και τη σύνδεσή της με 
την αγορά εργασίας. Αφενός εισάγει το Μεταλυκειακό 

έτος - τάξη μαθητείας», αφετέρου καταργεί τις Σχολές 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΚ (δημόσιες και ιδιω-
τικές) οι οποίες είχαν ιδρυθεί με το Νόμο 4186/2013. 
Οι ΣΕΚ καταργούνται σταδιακά από την ά  τάξη του 
σχολικού έτους 2016−2017 και οριστικά το καλοκαί-
ρι του 2019.

Η τάξη μαθητείας, σύμφωνα με τον νόμο αυτό έχει 
διάρκεια ένα έτος και ακολουθεί το δυϊκό σύστημα εκ-
παίδευσης των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. Οι απόφοιτοι/τες λαμ-
βάνουν πιστοποιητικό σπουδών και εφόσον θέλουν να 
πιστοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν πρέπει να 
συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης που οργα-
νώνονται μία φορά ετησίως για την απόκτηση Πτυχί-
ου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης, επιπέδου 5. Η μεταλυκειακή τάξη μαθητείας 
που καθιερώνεται με αυτό τον νόμο, αν και δεν ανήκει 
στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, αναγνωρίζει έμμε-
σα την ανάγκη για μια ανώτερη-μη τριτοβάθμια εξειδι-
κευμένη επαγγελματική, τεχνική γνώση βασισμένη σε 
πραγματικές συνθήκες εργασίας, η οποία έχει ωστό-
σο σύντομη διάρκεια και είναι ξεκάθαρα προσανατο-
λισμένη στην αγορά. 

Στο «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ανα-
βάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης και της Μαθητείας» που καταρτίστη-
κε τον Απρίλιο του 2016, ένα ακόμα κρίσιμο εργαλείο 
που προστίθεται στις στρατηγικές για την ενίσχυση 
της διασύνδεσης της ΕΕΚ με την Αγορά Εργασίας, 
είναι η σύνδεση των παρεχόμενων προγραμμάτων 
ΕΕΚ, με τις ανάγκες σε δεξιότητες που προκύπτουν 
από τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς  
Εργασίας.

Όπως αναφέρθηκε, κοινό χαρακτηριστικό όλων 
των παραπάνω νομοθετικών ρυθμίσεων είναι η ολο-
ένα και μεγαλύτερη βαρύτητα που δίνεται στον ρόλο 
που μπορεί να έχουν οι επιχειρήσεις/εργοδότες στις 
κατευθύνσεις και στα περιεχόμενα των προγραμμά-
των επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
παρέχονται, προκειμένου οι μεν (εργοδότες) να βρουν 
αυτό που θέλουν ως προς τους εργαζόμενους/νες, οι 
δε εκπαιδευόμενοι/νες να βρουν μια θέση εργασίας. 
Αυτό επιδιώκεται με δύο βασικούς τρόπους: τη συμμε-
τοχή των επιχειρήσεων στο δίκτυο που οργανώνεται 
για την ΕΕΚ και την ανάπτυξη της μάθησης κατά την 
εργασία (work based learning). Επιπρόσθετο βασικό 
εργαλείο για την αποτελεσματική σύνδεση της αγοράς 

9  Παϊδούση Χ., 2013, και 2014
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με την ΕΕΚ αναδύεται, κυρίως με τις πρόσφατες νομο-
θετικές ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες, ο εθνικός μηχα-
νισμός διάγνωσης των αναγκών που έχει και θα έχει 
η αγορά εργασίας σε ειδικότητες και επαγγέλματα. 10

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι όλες αυτές 
οι ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες σχετικά με την ΕΕΚ ελή-
φθησαν σε μια περίοδο όπου η αγορά εργασίας στην 
Ελλάδα καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας 
των τελευταίων δεκαετιών και βιώνει τη βαθύτερη οι-
κονομική ύφεση στα τελευταία 50 χρόνια. Ως εκ τού-
του πολλές από τις πολιτικές και πρακτικές που έχουν 
ως βασικό παράγοντα για την επιτυχία τους την «αγο-
ρά» οδηγήθηκαν σε αποτυχία ή έχουν πολύ περιορι-
σμένες θετικές επιπτώσεις. 

3.	 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ	ΓΙΑ	ΤΗ	ΣΥΝΔΕΣΗ	 
ΕΕΚ	&	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ένας σημαντικός δείκτης για την ανταπόκριση της εκ-
παίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αγορά εργασίας 
είναι αυτός που δείχνει τα ποσοστά απασχόλησης των 
κατόχων διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης.11 Θα πρέ-
πει ωστόσο να επισημανθεί εδώ ότι τα περισσότερα 
διαθέσιμα στοιχεία για την ΕΕΚ και την απασχόληση, 
τουλάχιστον για την Ελλάδα είναι γενικά και αναφέ-
ρονται σε όλες τις μορφές Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης, τυπικής και μη τυπικής, από επαγ-
γελματικά λύκεια και σχολές μαθητείας, έως ΙΕΚ και 
μεταδευτεροβάθμια μαθητεία ή άλλες μεταδευτερο-
βάθμιες επαγγελματικές σχολές που δεν ανήκουν στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι οι διαπιστώσεις που δι-
ατυπώνονται, τουλάχιστον για την Ελλάδα, είναι γενι-
κές τάσεις σε επίπεδο κυρίως μεσαίων προσόντων, και 
όχι εξειδικευμένες παρατηρήσεις για κάθε μία μορφή 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Σε αυτή την προσέγγιση θα χρησιμοποιηθούν και 
αξιοποιηθούν στοιχεία από τέσσερις (4) βασικές πη-
γές, την EUROSTAT, την ΕΛΣΤΑΤ, τον OECD12 και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 13

Για την κατανόηση των επιπέδων εκπαίδευσης/
προσόντων σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο παρου-
σιάζεται στη συνέχεια ένας πίνακας αντιστοίχισης 
μεταξύ της Διεθνούς Πρότυπης Ταξινόμησης για την 
Εκπαίδευση (ISCED 2011) και Εθνικού Πλαισίου Προ-
σόντων (ΕΠΠ).

Καταρχάς, με βάση τα στοιχεία της EUROSTAT με-
ταξύ 2006 και 2015 σε όλες τις χώρες της ΕΕ28 τα 
ποσοστά των ατόμων με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευ-
σης ISCED 0-2, μειώθηκαν σημαντικά. Ενδεικτικά για 
την Ελλάδα τα ποσοστά πέρασαν από 41,4% το 2006 
στο 31,5% το 2015, ποσοστό, που αν και μειώθηκε ση-
μαντικά, παραμένει από τα υψηλότερα στην ΕΕ. (Δι-
άγραμμα 1)

Την ίδια περίοδο, μικρή αύξηση είχαν τα ποσοστά 
των αποφοίτων μεσαίου επιπέδου ISCED 3-4, (επίπε-
δο στο οποίο ανήκει η ΕΕΚ) σε οκτώ (8) από τις είκοσι 
οκτώ 28 χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλά-
δα. Οι πέντε μάλιστα από τις 8 είναι χώρες του Νότου 
(Διάγραμμα 2). Την πιο εντυπωσιακή αύξηση όμως, σε 
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σημείωσαν μέσα σε μία 
δεκαετία τα ποσοστά του πληθυσμού με επίπεδο εκ-
παίδευσης ISCED 5-8, όπου στην Ελλάδα από 18,7% 
το 2006, ανήλθε στο 25,4% το 2015 (Διάγραμμα 3).

Σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνεται εντυ-
πωσιακά το ανθρώπινο δυναμικό με υψηλό επίπεδο 
προσόντων και παράλληλα μειώνεται αυτό με χαμη-
λά προσόντα, ενώ τα μεσαία προσόντα σημειώνουν 
μικρή πρόοδο, οι στατιστικές για τη σχέση απασχόλη-
σης και εκπαίδευσης αποτυπώνουν αυτή την εξέλιξη. 
Όσο υψηλότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο ενός 
ατόμου, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει να είναι 
εργαζόμενος/η. Ακόμα και στην Ελλάδα, όπου εξαιτί-
ας της βαθιάς και παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης 
καταγράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλη-
σης για το 2015 σε σχέση με άλλες χώρες μέλη της 
ΕΕ, 24,9% (+15 ετών), οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης, έχουν υψηλότερα ποσοστά απασχό-
λησης σε σχέση με τις άλλες βαθμίδες. (Πίνακας 1). 

10  Ο Μηχανισμός Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, συστάθηκε με το ΝΟΜΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368 , ΦΕΚ Α 21/21-2-2016, Μέτρα για την επιτά-
χυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις, Αρθ.85, όπου στην §  1. αναφέρεται «Συστήνεται Μηχανισμός Διάγνωσης των αναγκών της αγο-
ράς εργασίας, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη σύμπραξη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και 
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)».

11  Αυτό αναφέρεται συχνά και ως προσόν, δεξιότητα και συνήθως διαχωρίζεται σε χαμηλό, μεσαίο και ανώτερο επίπεδο . Για τη σύγκριση των στατι-
στικών στοιχείων για την εκπαίδευση και κατάρτιση σε διεθνές επίπεδο εφαρμόζεται  πρότυπο International Standard Classification of Education 
(ISCED) 2011. 

12  OECD,(2016),Education at a Glance 2016, OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.187/eag-2016-en
13  Education and Training Monitor 2016,  της European Commission
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14  Όπως αναφέρθηκε με βάση τον πρόσφατο νόμο 4386/2016, οι ΣΕΚ καταργούνται σταδιακά με οριστική διακοπή το 2019. 

International	Standard	Classification	 
of	Education,	2011	(ISCED)

ΕΘΝΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
(ΕΠΠ)

ISCED level 0 Εκπαίδευση προσχολικής 
ηλικίας

ΕΠΠ

ISCED level 1 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΠΠ1 Απολυτήριο Δημοτικού

ISCED level 2 Κατώτερη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση

ΕΠΠ2 Απολυτήριο Γυμνασίου

ISCED level 3 Ανώτερη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

ΕΠΠ3 Πτυχίο ΕπαγγελματικήςΕιδικότητας 
επιπέδου 3 (χορηγείται στους 
αποφοίτους των Σχολών
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)14

ISCED level 4 Μεταδευτεροβάθμια – Μη 
τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΕΠΠ4 • Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. (χορηγείται στους 
αποφοίτους της Τάξης των ΕΠΑΣ).

• Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 
4 (χορηγείται στους αποφοίτους 
της Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.) μετά από 
ενδοσχολικές εξετάσεις.

• Απολυτήριο επαγγελματικού λυκείου 
(ΕΠΑ.Λ.) επιπέδου 4 (ισότιμο με 
το απολυτήριο γενικού λυκείου), 
(χορηγείται στους αποφοίτους της 
Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.) μετά από 
ενδοσχολικές εξετάσεις.

• Απολυτήριο Γενικού Λυκείου

ISCED level 5 Σύντομος Κύκλος 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΠΠ5 • Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης επίπεδου 
5 (χορηγείται στους αποφοίτους της 
τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.) μετά από 
πιστοποίηση.

• Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης επίπεδου
5 (χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ.) 
μετά από πιστοποίηση.

• Δίπλωμα/Πτυχίο ανωτέρας σχολής 
(τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανωτάτη 
εκπαίδευση).

ISCED level 6 Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ΕΠΠ6 Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

ISCED level 7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης

ΕΠΠ7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

ISCED level 8 Διδακτορικό Δίπλωμα ΕΠΠ8 Διδακτορικό Δίπλωμα 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ	ΔΙΕΘΝΟΥΣ	ΠΡΟΤΥΠΗΣ	ΤΑξΙΝΟμΗΣΗΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	2011	
(ISCED)	ΚΑΙ	ΕΘΝΙΚΟΥ	ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ	(ΕΕΠ)
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ΔΙΑΓΡΑμμΑ	1
% Πληθυσμου 15-64 Ετών, μΕ ΕκΠαιδΕυτικο ΕΠιΠΕδο ISCED 0-2

Πηγή: EUROSTAT, 2017

ΔΙΑΓΡΑμμΑ	2
% Πληθυσμου 15-64 Ετών, μΕ ΕκΠαιδΕυτικο ΕΠιΠΕδο ISCED 3-4

Πηγή: EUROSTAT, 2017
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Μια άλλη παρατήρηση που εξάγεται από τον Πί-
νακα 1 είναι οι διαφορές που παρατηρούνται στα πο-
σοστά απασχόλησης μεταξύ των ISCED 0-2 και ISCED 
3-4. Στις περισσότερες χώρες οι διαφορές μεταξύ των 
ποσοστών απασχόλησης στα δύο επίπεδα είναι του-
λάχιστον 15%-26%+. Οι χώρες που καταγράφουν τη 
μικρότερη διαφορά ποσοστών απασχόλησης ανάμε-
σα στα δύο επίπεδα είναι η Ελλάδα, με μόλις 3% δια-
φορά και η Πορτογαλία με 7%. Το γεγονός αυτό έχει 
πολλαπλές ερμηνείες, όπως ότι οι δεξιότητες που ζη-
τούνται στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, δεν απαι-
τούν ιδιαίτερη εξειδίκευση και τεχνικές γνώσεις, ή ότι 
τα υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου άτομα απα-
σχολούνται σε εργασίες που απαιτούν χαμηλότερα 
προσόντα και ανειδίκευτη εργασία. Αν για παράδειγ-
μα δούμε ποια είναι τα δυναμικά επαγγέλματα τα τε-
λευταία χρόνια στην Ελλάδα με βάση τα αποτελέσμα-
τα του «Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς 
Εργασίας»,15 πρόκειται σε αρκετές περιπτώσεις για 
επαγγέλματα με χαμηλές απαιτήσεις σε δεξιότητες, 
όπως π.χ σερβιτόρες/οι, σεκιούριτι, δασοκόμοι υλο-
τόμοι, Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευ-
μένα καταστήματα κλ.π.

Υψηλά ποσοστά απασχόλησης κατόχων πτυχί-
ων επιπέδου ISCED 3-4, όπου περιλαμβάνονται τα 
πτυχία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης, καταγράφονται σε εννέα (9) χώρες της 
ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Σουηδία έχει το υψηλό-
τερο ποσοστό με 81,4% και με μόλις 6,3% διαφορά 
από την απασχόληση των ατόμων με πτυχία επιπέ-
δου ISCED 5-8. Στον αντίποδα βρίσκεται η Ελλάδα 
για την οποία καταγράφεται το χαμηλότερο ποσο-
στό απασχόλησης για τους κατόχους πτυχίων επι-
πέδου ISCED 3-4 (Πίνακας 1).

Για τις ηλικιακές ομάδες 20-24 ετών και 25-29 
ετών η μελέτη των ποσοστών απασχόλησης στην Ελ-
λάδα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο, παρουσιάζει 
επίσης ενδιαφέρον. Στην πρώτη ηλικιακή ομάδα (Πί-
νακας 2) οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης είναι αυτοί που καταγράφουν τα μικρότερα πο-
σοστά μεταξύ 2010-2016. 

Για τα άτομα της μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας 
25-29 ετών (Πίνακας 3) οι διαφορές διατηρούνται 
υπέρ των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
ωστόσο οι διαφορές αυτές μειώνονται αισθητά κατά 
την περίοδο 2010-2016.

15  Καμινιώτη Ο., Γαβρόγλου Σ., (2016), ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΕΙΕΑΔ, http://www.eiead.gr

ΔΙΑΓΡΑμμΑ	3
% Πληθυσμου 15-64 Ετών, μΕ ΕκΠαιδΕυτικο ΕΠιΠΕδο ISCED 5-8

Πηγή: EUROSTAT, 2017
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Προσχολική,	
πρωτοβάθμια,
κατώτερη	
δευτεροβάθμια	
εκπαίδευση
ISCED	0-2

Ανώτερη	
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

ISCED	3-4

Τριτοβάθμια
εκπαίδευση

ISCED	5-8

ΕΕ-28 52,6 70,7 62,7

Ευρωζώνη 52,3 70,6 61,6

Βέλγιο 45,6 67,2 81,8

Βουλγαρία 39,0 68,3 84,0

Τσεχία 40,2 76,0 82,6

Δανία 59,2 78,4 85,6

Γερμανία 58,5 78,4 87,8

Εσθονία 56,8 74,3 85,2

Ιρλανδία 48,1 65,7 81,2

Ελλάδα 48,1 51,1 67,9

Ισπανία 50,6 60,8 76,7

Γαλλία 51,4 69,4 81,5

Κροατία 39,8 59,7 78,6

Ιταλία 49,4 64,2 76,3

Κύπρος 55,1 64,2 78,3

Λετονία 53,2 69,4 85,1

Λιθουανία 42,7 67,2 88,7

Λουξεμβούργο 58,4 67,0 83,3

Ουγγαρία 47,1 69,9 82,1

Μάλτα 54,7 77,7 88,8

Ολλανδία 59,8 77,2 87,5

Αυστρία 53,1 74,9 83,5

Πολωνία 39,8 64,7 85,0

Πορτογαλία 63,5 70,6 80,4

Ρουμανία 53,3 66,0 85,3

Σλοβενία 48,0 66,9 83,1

Σλοβακία 33,2 69,3 76,5

Φινλανδία 50,8 70,4 82,9

Σουηδία 60,9 81,4 87,7

Ηνωμένο Βασίλειο 59,7 77,3 84,8

Πηγή: Eurostat, 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ	1
% αΠασΧολησησ ανα ΕΠιΠΕδο ΕκΠαιδΕυσησ, ηλικιΕσ 20-64 Ετών, 2015 ΕΕ28
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ISCED 2011 
Όλα τα επίπεδα 35,5 29,9 24,2 21.6 24.1 24,5 23,1

(επίπεδα 0-2) 51,4 43,6 37,3 31.4 36.1 28,2 35,2

(επίπεδα 3-4) 30,5 24,7 18,2 16.2 19.6 20,4 19,4

(επίπεδα 5-8) 47,6 44,9 42,7 43.6 43.0 40,6 41,3

ΠΙΝΑΚΑΣ	2
% αΠασΧολησησ ατομών ηλικιασ 20-24 Ετών, ανα ΕΠιΠΕδο ΕκΠαιδΕυσησ – 
Ελλαδα, Β’ τριμ.

Πηγή: Eurostat, 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ISCED 2011 
Όλα τα επίπεδα 69,8 61,4 54,4 48,2 51,2 54,8 57,5

(επίπεδα 0-2) 65,6 57,6 51,3 43,5 49,2 49,5 48,6

(επίπεδα 3-4) 68,0 60,7 51,5 46,4 46,8 52,2 56,4

(επίπεδα 5-8) 75,2 64,8 59,2 52,1 56,8 59,6 61,8

ΠΙΝΑΚΑΣ	3
% αΠασΧολησησ ατομών ηλικιασ 25-29 Ετών, ανα ΕΠιΠΕδο ΕκΠαιδΕυσησ – 
Ελλαδα, Β’ τριμ.

ΠηΓη: EUROSTAT, 2016
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ΠΙΝΑΚΑΣ	4
% νΕών 20-24 Ετών Που Ειναι στην ΕκΠαιδΕυση και καθΕστώσ αΠασΧολησησ  
στο συνολο τησ ηλικιακησ ομαδασ, 2015

Πηγή: Education at a Glance 2016: OECD Indicators - © OECD 2016

Απασχολούμενοι Οικονομικά 
μη	ενεργοί

Άνεργοι

Ελλάδα 3,9 45,1 3,3

Αυστρία 18,5 21,8 1,1

Βέλγιο 3,1 41,6 0,6

Γαλλία 11,5 31,8 1,1

Γερμανία 28,0 25,5 0,9

Δανία 34,9 21,2 3,0

Εσθονία 16,6 25,3 1,7

Ηνωμένο Βασίλειο 14,7 17,3 1,8

Ιρλανδία 12,4 30,7 0,8

Ισπανία 6,4 37,0 6,8

Ιταλία 2,2 40,0 1,1

Λετονία 12,6 29,8 0,7

Λουξεμβούργο 10,3 44,2 2,7

Ολλανδία 36,0 18,5 3,3

Ουγγαρία 1,7 40,1 0,3

Πολωνία 9,7 35,4 1,7

Πορτογαλία 5,1 37,3 3,1

Σλοβακία 2,9 41,0

Σλοβενία 16,1 40,9 1,5

Σουηδία 14,2 25,3 6,6

Τσεχία 5,1 42,3 0,5

Φινλανδία 18,6 24,0 5,2
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Ο πιο πιθανός λόγος είναι ότι πολλοί από τους απο-
φοίτους δευτεροβάθμιας συνεχίζουν την εκπαίδευσή 
τους και δεν αναζητούν ακόμα εργασία, σε αντίθεση με 
τους/τις πτυχιούχους ή με αυτούς/ες που έχουν ολο-

κληρώσει μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση και επιδιώ-
κουν να εργασθούν.

Από τον Πίνακα 4, που στηρίζεται στα στοιχεία του 
ΟΟΣΑ για το 2016,16 διαπιστώνεται ότι για την Ελλά-

Απασχολούμενοι Οικονομικά 
μη	ενεργοί

Άνεργοι

Ελλάδα 19,6 7,0 21,1

Αυστρία 46,9 6,2 5,5

Βέλγιο 38,9 6,6 9,2

Γαλλία 34,7 7,8 13,1

Γερμανία 36,3 5,1 4,2

Δανία 28,5 7,8 4,6

Εσθονία 41,4 9,4 5,6

Ηνωμένο Βασίλειο 50,5 9,2 6,4

Ιρλανδία 36,3 8,8 11,1

Ισπανία 22,6 7,5 19,8

Ιταλία 22,9 17,1 16,8

Λετονία 43,7 5,6 7,7

Λουξεμβούργο 33,4 4,4 5,0

Ολλανδία 33,5 5,4 3,4

Ουγγαρία 39,4 9,9 8,5

Πολωνία 34,7 9,3 9,2

Πορτογαλία 33,6 5,9 15,0

Σλοβακία 37,0 6,5 12,3

Σλοβενία 24,3 9,0 8,3

Σουηδία 42,2 5,3 6,5

Τσεχία 40,5 5,7 5,9

Φινλανδία 33,9 8,8 9,5

ΠΙΝΑΚΑΣ	5
% νΕών 20-24 Ετών Που δΕν Ειναι στην ΕκΠαιδΕυση και καθΕστώσ αΠασΧολησησ  
στο συνολο τησ ηλικιακησ ομαδασ, 2015

16  OECD (2016), Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.187/eag-2016-en

Πηγή: Education at a Glance 2016: OECD Indicators - © OECD 2016
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δα το 45% των ατόμων που ανήκει στην ηλικιακή κα-
τηγορία 20-24 ετών και που βρίσκεται σε κάποιο εκ-
παιδευτικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται ως οικονομικά μη 
ενεργό, δηλαδή ότι δεν αναζητά εργασία και μόλις ένα 
3,9% καταγράφεται ως απασχολούμενο. Σε άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες τα ποσοστά των απασχολούμενων αυ-
τής της κατηγορίας είναι αρκετά υψηλά, π.χ Αυστρία 
18,5%, Γερμανία 28,0%, Δανία 34,9%, Ολλανδία 36%, 

και των οικονομικά μη ενεργών χαμηλότερα (21,8%, 
25,5%, 21,2%, 18,5% αντίστοιχα). Στην Ελλάδα το πο-
σοστό της ανεργίας εκτινάσσεται στο 21% για τους 
νέους και τις νέες 20-24 ετών, όταν αυτοί είναι εκτός 
εκπαίδευσης (Πίνακας 5) και αναζητούν εργασία, ενώ 
αντίστοιχα η απασχόληση αυτής της ηλικιακής ομά-
δας αγγίζει το 19,6% ενώ το 7%, είναι αυτοί/ες που δεν 
αναζητούν εργασία και είναι και εκτός εκπαίδευσης.

 

Απασχολούμενοι Οικονομικά 
μη	ενεργοί

Άνεργοι

Ελλάδα 2,4 45,0 1,8

Αυστρία 18,6 27,7 1,0

Βέλγιο 2,9 43,8 0,5

Γαλλία 7,1 39,7 0,7

Γερμανία 20,3 32,6 0,8

Δανία 31,8 25,8 2,9

Εσθονία 13,9 31,1 1,3

Ηνωμένο Βασίλειο 14,0 24,8 2,3

Ιρλανδία 7,5 40,5 0,8

Ισπανία 5,0 40,2 4,5

Ιταλία 1,8 44,4 0,9

Λετονία 6,1 34,0 0,5

Λουξεμβούργο 8,2 41,7 2,8

Ολλανδία 32,2 19,7 4,0

Ουγγαρία 1,5 42,5 0,1

Πολωνία 5,6 38,5 0,9

Πορτογαλία 3,8 44,0 2,0

Σλοβακία 2,0 40,5 0,2

Σλοβενία 11,4 41,9 1,0

Σουηδία 12,8 32,0 6,4

Τσεχία 4,2 40,9 0,3

Φινλανδία 15,6 32,9 4,7

ΠΙΝΑΚΑΣ	6
% νΕών 15-29 Ετών Που Ειναι στην ΕκΠαιδΕυση και καθΕστώσ αΠασΧολησησ στο 
συνολο τησ ηλικιακησ ομαδασ, 2015

Πηγή: Education at a Glance 2016: OECD Indicators - © OECD 2016
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Πηγή: Education at a Glance 2016: OECD Indicators - © OECD 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ	7
% νΕών 15-29 Ετών Που δΕν Ειναι στην ΕκΠαιδΕυση και καθΕστώσ αΠασΧολησησ  
στο συνολο τησ ηλικιακησ ομαδασ, 2015

ΝΕΕΤ

Απασχολούμενοι Οικονομικά	 
μη	ενεργοί

Άνεργοι

Ελλάδα 24,6 6,8 19,4

Αυστρία 42,3 5,7 4,7

Βέλγιο 39,0 6,4 7,4

Γαλλία 35,3 7,5 9,7

Γερμανία 37,7 5,2 3,4

Δανία 29,0 6,5 4,0

Εσθονία 40,9 8,9 3,9

Ηνωμένο Βασίλειο 45,2 8,8 5,0

Ιρλανδία 35,1 8,4 7,8

Ισπανία 27,5 6,8 16,0

Ιταλία 25,5 15,1 12,3

Λετονία 46,4 6,6 6,4

Λουξεμβούργο 38,8 3,3 5,1

Ολλανδία 35,9 5,3 3,0

Ουγγαρία 40,0 9,7 6,2

Πολωνία 39,3 9,1 6,6

Πορτογαλία 34,9 4,6 10,8

Σλοβακία 40,1 8,2 9,0

Σλοβενία 31,1 6,1 8,5

Σουηδία 39,8 4,4 4,7

Τσεχία 42,3 7,4 4,9

Φινλανδία 32,5 7,9 6,4
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Όταν η ηλικιακή ομάδα διευρύνεται καλύπτο-
ντας την ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών τότε τα πο-
σοστά απασχόλησης και ανεργίας, αυτών που εί-
ναι στην εκπαίδευση μειώνονται, ενώ σταθερό  
παραμένει το ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών 
(Πίνακες 6, 7).

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης και ύφεσης 
όλες οι δεξιότητες και τα επίπεδα εκπαίδευσης 
επηρεάζονται αρνητικά ως προς την ανταπόκρι-
σή τους στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, συνολικά 
αλλά και ανά κρίσιμες ηλικιακές ομάδες (νέοι και 
νέες) οι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου και άνω 
έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι απασχο-
λούμενοι από ότι οι κάτοχοι πτυχίου ίσο ή κατώτε-
ρο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό 
σε συνδυασμό με το ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένας 
ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός αποφοίτων πανε-
πιστημιακής εκπαίδευσης οδηγεί σε μια σταδιακή  
αντικατάσταση των απασχολούμενων μέσης εκπαί-

δευσης από απασχολούμενους πανεπιστημιακής εκ-
παίδευσης. 

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Διάγραμμα 4) 
διαπιστώνεται ότι μεταξύ 2010 και 2016, η πλειοψη-
φία των απασχολούμενων στην ελληνική αγορά ερ-
γασίας είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης και ακο-
λουθούν οι πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 
ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται αυτοί και αυτές που 
έχουν απολυτήριο Στοιχειώδους Εκπαίδευσης. Όμως 
τα ποσοστά αυτά μειώνονται σταδιακά ενώ αυξάνε-
ται η συμμετοχή των κατόχων πτυχίου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Ο αριθμός των απασχολούμενων οι οποίοι/ες εί-
ναι κάτοχοι πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας τεχνικής –
επαγγελματικής εκπαίδευσης17 στο σύνολο των απα-
σχολούμενων μειώνεται και αυτός σταδιακά έως το 
2013, και το 2014, ξεκινάει μια μικρή αυξητική πο-
ρεία έως το 2016. Μικρή άνοδο σημειώνουν από το 
2013 και οι απασχολούμενοι/νες με μεταπτυχιακά. 

ΔΙΑΓΡΑμμΑ	4
αΠασΧολουμΕνοι 15 Ετών και ανώ, ανα ΕΠιΠΕδο ΕκΠαιδΕυσησ 
Β΄ τριμηνο 2010-2016

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2016

 
17  Αφορά τους/τις  αποφοίτους/τες των ΙΕΚ, των ανώτερων επαγγελματικών προγραμμάτων για τουρισμό, ναυτιλία, και ΜΧΕ (Μάθηση στο χώρο  

εργασίας) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ	8
αΠασΧολουμΕνοι 15 Ετών και ανώ κατα μονοψηφιΕσ κατηγοριΕσ  
οικονομικησ δραστηριοτητασ, αΠοφοιτοι μΕταδΕυτΕροΒαθμιασ  
τΕΧνικησ-ΕΠαγγΕλματικησ ΕκΠαιδΕυσησ σΕ Χιλ.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

424,8 417,1 360,9 334,0 299,8 325,6 334,6 354,0

Γεωργία, δασοκομία 
και αλιεία

8,7 7,5 7,6 9,2 10,0 11,8 15,3 16,8

Ορυχεία και 
λατομεία

1,1 0,6 0,7 0,9 0,5 1,3 1,1 0,5

Μεταποίηση 46,8 44,4 36,6 35,6 28,5 26,6 33,9 33,7

Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού 
αερίου, ατμού και 
κλιματισμού

6,1 5,4 1,9 2,2 2,5 3,0 1,8 3,3

Παροχή νερού, 
επεξεργασία 
λυμάτων, διαχείριση 
αποβλήτων και 
δραστηριότητες 
εξυγίανσης

2,3 2,4 1,3 1,9 1,9 1,8 2,0 2,1

Κατασκευές 14,6 16,5 13,7 10,1 11,1 9,9 11,7 10,5

Χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο. 
επισκευή 
μηχανοκινήτων 
οχημάτων και 
μοτοσυκλετών

103,1 100,1 100,4 82,7 67,1 69,2 70,9 74,9

Μεταφορά και 
αποθήκευση

20,0 20,4 18,6 15,4 18,3 22,6 18,7 22,7

Δραστηριότητες 
υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και 
υπηρεσιών εστίασης

30,3 26,4 21,7 25,5 26,0 34,2 39,0 46,0

Ενημέρωση και 
επικοινωνία

22,2 23,7 15,7 16,1 14,5 9,5 11,4 11,6

Χρηματοπιστωτικές 
και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες

14,0 13,2 10,0 14,0 10,3 8,7 6,1 11,5

Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας

1,0 0,9 0,4 1,7 0,7 0,5 0,7 0,4



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  Σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης με αγορά εργασίας: ευτοπία ή ουτοπία;

79

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Επαγγελματικές, 
επιστημονικές 
και τεχνικές 
δραστηριότητες

33,7 30,2 23,5 25,3 18,4 17,6 17,1 18,2

Διοικητικές και 
υποστηρικτικές 
δραστηριότητες

7,9 10,0 6,1 9,2 4,6 10,3 11,6 12,8

Δημόσια διοίκηση 
και άμυνα. 
Υποχρεωτική 
κοινωνική 
ασφάλιση

29,5 27,7 27,5 18,5 17,1 18,8 15,3 19,5

Εκπαίδευση 18,0 19,4 13,7 11,3 12,4 14,2 12,4 12,2

Δραστηριότητες 
σχετικές με την 
ανθρώπινη υγεία 
και την κοινωνική 
μέριμνα

34,7 35,8 32,1 30,1 30,1 31,0 33,1 30,0

Τέχνες, διασκέδαση 
και ψυχαγωγία

6,7 6,5 6,6 3,9 6,6 9,5 6,4 9,1

Άλλες 
δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών

20,8 21,6 19,7 18,8 17,4 23,2 23,9 16,3

Δραστηριότητες 
νοικοκυριών ως 
εργοδοτών

3,3 4,3 3,4 1,6 1,8 1,8 1,9 1,1

Δραστηριότητες 
ετερόδικων 
οργανισμών και 
φορέων

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,7

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2016
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ΔΙΑΓΡΑμμΑ	5
μαθητΕσ στην ανώτΕρη δΕυτΕροΒαθμια ΕκΠαιδΕυση – σΧολΕιο  
και ΕΠαγγΕλματικα Προγραμματα μΕ Βαση την Εργασια (work-baSED),  
2013-2015, σΕ Χιλ.

Πηγή: EUROSTAT, 2016

ΔΙΑΓΡΑμμΑ	6
μαθητΕσ στην ανώτΕρη δΕυτΕροΒαθμια ΕΠαγγΕλματικη ΕκΠαιδΕυση, 
2013-2015, σΕ Χιλ.

Πηγή: EUROSTAT, 2016
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ΔΙΑΓΡΑμμΑ	7
μαθητΕσ στην μΕταδΕυτΕροΒαθμια ΕΠαγγΕλματικη ΕκΠαιδΕυση,  
2013-2014, σΕΧιλ.

Πηγή: EUROSTAT, 2016

ΔΙΑΓΡΑμμΑ	8
% αΠασΧολησησ αΠοφοιτών γΕνικησ και ΕΠαγγΕλματικησ δΕυτΕροΒαθμιασ και 
μΕταδΕυτΕροΒαθμιασ ΕκΠαιδΕυσησ, ηλικιασ 15-34 Ετών 2014 και 2015

Πηγή:EUROSTAT, 2017
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Η περαιτέρω ανάλυση της απασχόλησης των απόφοι-
των μεταδευτεροβάθμιας τεχνικής -επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, κατά μονοψήφιες κατηγορίες οικονομι-
κής δραστηριότητας φωτίζει ενδιαφέρουσες πλευρές 
αυτής της απασχόλησης (Πίνακας 8). Για παράδειγμα, 
καταγράφονται αυξητικές τάσεις στην απασχόλησή 
τους σε δραστηριότητες όπως «Γεωργία, δασοκομία 
και αλιεία», όπου ο αριθμός τους μέσα στο διάστημα 
αυτό σχεδόν διπλασιάζεται, καθώς και σημαντική αύ-
ξησή τους σε δραστηριότητες «υπηρεσιών παροχής κα-
ταλύματος και υπηρεσιών εστίασης». Σημαντική μείωση 
των απόφοιτων μεταδευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης σημειώνεται σε δραστηριό-
τητες όπως «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών», παρότι 
βέβαια αυτή η δραστηριότητα παραμένει η πιο δημο-
φιλής για τους αποφοίτους της κατεύθυνσης αυτής. 
Επίσης, μειώνεται σχεδόν στο μισό η απασχόληση στις 
κατηγορίες «Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνι-
κές δραστηριότητες», «Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού».

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα τελευ-
ταία χρόνια, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην 
Ελλάδα ακόμα περισσότερο, υπήρξε μια μείωση ή 
στασιμότητα του πληθυσμού στην ανώτερη δευτε-
ροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
και στα προγράμματα Μαθητείας, καθώς επίσης και 
στην μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση. 
(Διαγράμματα 5, 6, 7)

Σύμφωνα με το Education and Training Monitor 
201618, σε όλες τις χώρες της ΕΕ28 υπήρχαν περίπου 
10,5 εκ. μαθητές/τριες στην ανώτερη δευτεροβάθμια 
επαγγελματική εκπαίδευση, 1,4 εκ. στην μεταδευτερο-
βάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. Από τους παραπά-
νω πίνακες διαπιστώνεται ότι δύο χώρες στην Ευρώπη 
συγκεντρώνουν την υψηλότερη συμμετοχή μαθητών 
στα προγράμματα μαθητείας, η Γερμανία και το Ηνω-
μένο Βασίλειο, ενώ ακολουθεί η Γαλλία με μικρότερο 
αριθμό. Στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική 
εκπαίδευση οι αριθμοί των μαθητών ανά χώρα φαί-
νεται να είναι πιο μοιρασμένοι και έτσι μετά το Ηνω-
μένο Βασίλειο, ακολουθούν με ισχυρό αριθμό μαθη-
τών χώρες όπως Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, 
Ισπανία αλλά και Ρουμανία κ.ά. (Διάγραμμα 6). Τέλος 
από το Διάγραμμα 7 διαπιστώνεται ότι Γερμανία, Πο-

λωνία, Ρουμανία είναι οι χώρες που συγκεντρώνουν 
τους περισσότερους μαθητές στην μεταδευτεροβάθμια 
επαγγελματική εκπαίδευση, με βάση το ISCED 2011.

Ένας άλλος δείκτης τον οποίο δίνει το Education and 
Training Monitor 2016, είναι τα ποσοστά απασχόλη-
σης αποφοίτων ανώτερης δευτεροβάθμιας και μετα-
δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαί-
δευσης ISCED 3-4. Σύμφωνα με το Monitor 2016, τα 
ποσοστά απασχόλησης για τα άτομα 15-34 ετών που 
προέρχονται από την επαγγελματική εκπαίδευση εί-
ναι καλύτερα από αυτά της γενικής εκπαίδευσης σε 
όλες τις χώρες της ΕΕ28 και στην Ελλάδα.

Από όλες τις χώρες της ΕΕ28, η Ελλάδα καταγρά-
φει τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης και για τις 
δύο κατηγορίες αποφοίτων και το 2014 και το 2015. 
Επίσης μεταξύ 2014-2015 σημειώνεται μια ελαφρά μεί-
ωση των ποσοστών απασχόλησης για τους αποφοί-
τους της επαγγελματικής και αντίστοιχα μια ελάχιστη 
αύξηση των αποφοίτων της γενικής δευτεροβάθμιας 
και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γ ενικά, τα πο-
σοστά αυτά και στις δύο περιπτώσεις αντανακλούν το 
δύσκολο οικονομικό και εργασιακό περιβάλλον στην 
Ελλάδα. Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των δύο 
ποσοστών απασχόλησης παρουσιάζονται στις χώρες 
Γερμανία, Εσθονία, Βέλγιο, ενώ οι μικρότερες ή και 
αρνητικές διαφορές σημειώνονται σε Ιρλανδία, Πορ-
τογαλία, Φινλανδία, Σουηδία.

Συμπερασματικά, από τα στοιχεία που μελετήθη-
καν σε αυτό το κεφάλαιο, μπορεί να ειπωθεί ότι στο 
επίπεδο 3-4, οι απόφοιτοι ΕΕΚ σημειώνουν μεγαλύ-
τερα ποσοστά απασχόλησης στις νέες ηλικίες 15-34 
ετών από ότι αυτοί της γενικής κατεύθυνσης. Όταν 
όμως τα ποσοστά αυτά συγκρίνονται με ανώτερα επί-
πεδα εκπαίδευσης, τριτοβάθμια και πάνω, τότε τόσο 
στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εί-
ναι σαφώς μικρότερα. Επιπρόσθετα, επιβεβαιώνεται 
η ολοένα και μεγαλύτερη θετική σχέση υψηλού επι-
πέδου προσόντων και απασχόλησης. Σε όλες τις χώ-
ρες της ΕΕ28 αυτοί/τες που πλήγηκαν περισσότερο 
από την οικονομική κρίση και την ανεργία είναι αυτοί/
ες με χαμηλά προσόντα και στη συνέχεια αυτοί/ες με 
μεσαία προσόντα, κατηγορία στην οποία ανήκουν και 
οι απόφοιτοι της ΕΕΚ. Για την Ελλάδα, η οποία έχει 
υποστεί εμφανώς το μεγαλύτερο και το πιο μακρο-

 
18  Education and Training Monitor 2016 European Commission, Directorate-General for Education and Culture. 
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χρόνιο πλήγμα στην απασχόληση από όλες τις άλλες 
χώρες εξαιτίας της κρίσης οι συνέπειες της ανεργίας 
σε όλα τα επίπεδα προσόντων-εκπαίδευσης είναι βα-
θιές και παρατεταμένες. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι 
νέοι και νέες επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους, ελπίζοντας ότι θα κερδίσουν τόσο σε χρόνο όσο 
και σε γνώσεις οι οποίες θα είναι απαραίτητες για την 
αγορά εργασίας με τη σταδιακή έξοδο από την κρίση. 

4.	 ΟΙ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΓΙΑ	ΤΙΣ	
ΑΝΑΓΚΕΣ	ΤΗΣ	ΑΓΟΡΑΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
ΚΑΙ	ΤΙΣ	ΑΠΑΙΤΟΥμΕΝΕΣ	
ΔΕξΙΟΤΗΤΕΣ

Σημαντικό εργαλείο για τη σύνδεση της Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) με την 

αγορά εργασίας είναι η διάγνωση/πρόβλεψη των 
αναγκών σε δεξιότητες19 και γνώσεις που έχει η οι-
κονομική δραστηριότητα από το ανθρώπινο δυναμι-
κό έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις 
προκλήσεις που θέτει το εθνικό και παγκόσμιο οικο-
νομικό περιβάλλον.

Η πρόβλεψη των αναγκών τροφοδοτεί το εκπαι-
δευτικό σύστημα με τις απαραίτητες πληροφορίες για 
το σχεδιασμό των κατευθύνσεων που θα πρέπει να χα-
ράσσει προκειμένου να απαντά στις απαιτήσεις της κοι-
νωνίας και της εργασίας και ειδικότερα συντελεί στην 
βελτιστοποίηση της παρεχόμενης επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης αλλά και στην αξιολόγησή 
τους. Επιπρόσθετα, οι προβλέψεις για τις απαιτούμενες 
δεξιότητες παρέχουν και σε ατομικό επίπεδο πληροφο-
ρίες που δύναται να επηρεάσουν ή και να βελτιώσουν 
τις αποφάσεις των νέων ως προς την εκπαιδευτική δι-

19 Σύμφωνα με το Cedefop, o όρος «δεξιότητα» αναφέρεται στην ικανότητα εφαρμογής γνώσεων, στην αξιοποίηση τεχνογνωσίας για την εκπλήρω-
ση καθηκόντων και την επίλυση προβλημάτων και την εκτέλεση καθηκόντων που περιλαμβάνουν μια συγκεκριμένη εργασία. Ως μία ευρεία/πολυδιά-
στατη έννοια / όρος, η «δεξιότητα» μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ενδεικτικός δείκτης για το επάγγελμα, τα προσόντα, το μορφωτικό επίπεδο 
(οι δείκτες αυτοί έχουν το πλεονέκτημα να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε μια σειρά βάσεων ποσοτικών δεδομένων). Άλλες ικανότητες, που χρησιμοποιού-
νται στην καθημερινή εργασία, όπως η ομαδική εργασία και η επίλυση προβλημάτων, θεωρούνται επίσης ως δεξιότητες (ωστόσο δεν είναι πάντα εύκο-
λο να μετρηθούν λόγω του υποκειμενικού χαρακτήρα τους). Skills Panorama glossary, http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/glossary?page=5

Κλάδοι 2015 2025

Πρωτογενής τομέας  
& επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

537 463

Μεταποίηση 321 316

Κατασκευές 173 208

Διανομές και μεταφορές 1.195 1.322

Επιχειρήσεις και άλλες
υπηρεσίες

709 796

Υπηρεσίες εκτός αγοράς 849 857

Όλοι οι τομείς 3.783 3.962

ΠΙΝΑΚΑΣ	9
τασΕισ αΠασΧολησησ ανα Ευρυ κλαδο οικονομικησ δραστηριοτητασ, 
2015-25, (000)-Ελλαδα

Πηγή: Cedefop, 2016
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ΠΙΝΑΚΑΣ	10
τασΕισ αναΠτυξησ αΠασΧολησησ (σΕ %) μΕταξυ 2015-2025, 
σΕ διαφορουσ τομΕισ – Ελλαδα

Πηγή: Cedefop, Skills Panorama,  
Greecehttp://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/countries/greece

%

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
Επαγγελματικές, Επιστημονικές  
και Τεχνικές Δραστηριότητες

22,67

Δραστηριότητες Υπηρεσιών  
Παροχής Καταλύματος  
& Υπηρεσιών Εστίασης

18,84

Δραστηριότητες Ενημέρωσης  
& Επικοινωνίας

9,46

Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο 8,28

Διοικητικές & Υποστηρικτικές 
Δραστηριότητες

3,95

Εκπαίδευση 0,89

Κατασκευές 0,22

Οικονομικές και Ασφαλιστικές 
Δραστηριότητες

-0,40

Ορυχεία και λατομεία -0,72

Δημόσια Διοίκηση & Άμυνα -0,76

Υγεία & κοινωνική μέριμνα -1,30

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, 
Φυσικού Αερίου, Ατμού  
& Κλιματισμού

-1,59

Τέχνες, Αναψυχή  
& Άλλες Δραστηριότητες  
Παροχής Υπηρεσιών

-2,32

Παροχή Νερού, Επεξεργασίας 
Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων  
και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

-4,75

Μεταποίηση -7,26

Μεταφορές & Αποθήκευση -9,03

Γεωργία, Δασοκομία & Αλιεία -12,97



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  Σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης με αγορά εργασίας: ευτοπία ή ουτοπία;

85

αδρομή που θα ακολουθήσουν, λειτουργώντας ως ερ-
γαλεία δια βίου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού  
Προσανατολισμού για μαθητές/τριες και φοιτητές/τρι-
ες. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι υφίσταται μια ολική προ-
σέγγιση σε επίπεδο κεντρικού-κρατικού μηχανισμού 
που από τη μια διαγιγνώσκει τις τάσεις και τις μελλο-
ντικές απαιτήσεις σε δεξιότητες και από την άλλη ορ-
γανώνει και παρέχει μέσω του εκπαιδευτικού συστή-
ματος την απόκτηση των δεξιοτήτων αυτών.

Ωστόσο, η έλλειψη έγκαιρης πληροφόρησης, ο χρό-
νος που απαιτείται για το σχεδιασμό και την υλοποί-
ηση της κατάρτισης, εκπαίδευσης, οι πολλοί και δι-
αφορετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά 
εργασίας δημιουργούν συνεχείς ανισορροπίες ανάμε-
σα στη ζήτηση και την προσφορά εργασίας. Για πα-

ράδειγμα οι εργοδότες μπορεί να μην προσφέρουν 
ικανοποιητικούς μισθούς με το επιχείρημα της μεί-
ωσης της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος λόγω 
υψηλού κόστους παραγωγής. Ή ακόμα, τα άτομα να 
μην επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλη περιφέρεια 
ή χώρα της ΕΕ όπου υπάρχει προσφορά θέσεων ερ-
γασίας, ή αδυνατούν ή καθυστερούν να ανταποκρι-
θούν και να ακολουθήσουν τις νέες κατευθύνσεις 
στην εκπαίδευση και την αγορά (αργός χρόνος αντα-
πόκρισης).20 Όπως και να έχει σε μια αγορά εργασί-
ας της οποίας τα δεδομένα εξελίσσονται πολύ πιο 
γρήγορα από ότι στο παρελθόν, οι πληροφορίες που 
αφορούν τις προοπτικές της, δύναται να συμβάλλουν 
σε μια πιο ισορροπημένη σχέση μεταξύ ζήτησης και 
προσφοράς εργασίας και να περιορίσουν φαινόμε-
να κενών θέσεων και υψηλής ανεργίας. 

2015 2025

Ανώτερα διοικητικά στελέχη 169 159

Επαγγελματίες  681

Τεχνικοί & συναφή επαγγέλματα 301 376

Υπάλληλοι γραφείου 403 421

Απασχολούμενοι στην παροχή 
υπηρεσιών & πωλητές

791 877

Εξειδικευμένοι γεωργοί, 
κτηνοτρόφοι & αλιείς

452 375

Ειδικευμένοι τεχνίτες και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα

421 426

Χειριστές αγροτικών& 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
&συναρμολογητές (μονταδόροι)

254 261

Ανειδίκευτοιεργάτες, 
χειρώνακτες

290 323

Σύνολο 3 783 3 963

ΠΙΝΑΚΑΣ	11
τασΕισ αΠασΧολησησ ανα μΕγαλΕσ ΕΠαγγΕλματικΕσ κατηγοριΕσ, 
2015-25, (000)-Ελλαδα

20  Souleima El Achkar, CSLS Research Report 2010-07, August 2010 Α companion guide to analyzing and projecting occupational trends,  
Centre For The Study Of Living Standards, Prepared for the Forum of Labour Market Ministers (FLMM), Labour Market Information Working Group 
(LMIWG)

Πηγή: Cedefop, 2016
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι προβλέψεις για τις τάσεις 
στην απασχόληση και τις δεξιότητες διενεργείται από 
το CEDEFOP. Σύμφωνα με την ανάλυση του οι προ-
βλέψεις για την απασχόληση και για τις μελλοντικές 
ανάγκες σε δεξιότητες για το 2020-2025, που δημο-
σιεύθηκε από το ευρωπαϊκό κέντρο το 2016,21 στηρί-
ζονται σε τρία σενάρια για την εξέλιξη της οικονομίας 
και εργασίας: στο βασικό, το αισιόδοξο και το απαι-
σιόδοξο. Κάθε σενάριο λαμβάνει υπόψη τις παγκό-
σμιες οικονομικές εξελίξεις μέχρι τον Οκτώβριο του  
2012, τον ποιο πρόσφατο πληθυσμό σύμφωνα 

με τα στοιχεία της Eurostat και βραχυπρόθεσμες  
μακροοικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής.

Το βασικό σενάριο υποθέτει ότι μια μέτρια οικο-
νομική ανάκαμψη, εντός και εκτός της ΕΕ, θα αυξή-
σει σταδιακά την εμπιστοσύνη, τις επενδύσεις και τις 
καταναλωτικές δαπάνες. Το αισιόδοξο σενάριο εικά-
ζει μια ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας με τα υψη-
λότερα επίπεδα των επενδύσεων και δαπανών, ενώ η 
απαισιόδοξη προσέγγιση προβλέπει μια παρατεταμέ-
νη οικονομική ύφεση.

21  Cedefop (2016). Future skill needs in Europe: critical labour force trends. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research paper; No 59. http://
dx.doi.org/ 10.2801/56396

2015 2025

Χαμηλό 19,0% 15,4%

Μεσαίο 48,7% 46,2%

Υψηλό 32,2% 38,4%

Σύνολο 100,0 100,0

Πηγή: Cedefop, 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ	13
τασΕισ αΠασΧολησησ ανα ΕΠιΠΕδο Προσοντών 2015-25, (%) – ΕΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ	12
τασΕισ αΠασΧολησησ ανα ΕΠιΠΕδο Προσοντών 2015-2025, (%) – Ελλαδα

2015 2025

Χαμηλό 28,5% 24,6%

Μεσαίο 39,0% 36,7%

Υψηλό 32,4% 38,6%

Σύνολο 100,0 100,0

Πηγή: Cedefop, 2016
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Για την Ελλάδα, οι προβλέψεις σχετικά με τα πο-
σοστά απασχόλησης για το 2025 είναι αρνητικές σε 
σχέση με την προ κρίσης περίοδο (το 2005) ενώ κατα-
γράφουν μικρή αύξηση μεταξύ 2015 και 2025. Συγκε-
κριμένα, το βασικό σενάριο (baseline) προβλέπει ότι 
η απασχόληση το 2025 θα αγγίξει τα 3.963.000 άτο-
μα, δηλαδή χαμηλότερη κατά 673.000 από το 2005 
(4. 636.000). Ωστόσο μεταξύ 2015 και 2025 οι προ-
βλέψεις του Cedefop, για την Ελλάδα σημειώνουν μι-
κρή αύξηση της απασχόλησης κατά 179.000.  (+4,7%).

Η ανάλυση των προβλέψεων απασχόλησης για 
ευρείς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, μετα-
ξύ 2015-2025, δείχνει μείωση της απασχόλησης στον 
Πρωτογενή Τομέα & Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας και 
στη Μεταποίηση και αύξηση της απασχόλησης στους 
κλάδους των Διανομών και Μεταφορών, τον Επιχει-
ρηματικό Κλάδο και άλλες Υπηρεσίες και των Κατα-
σκευών (Πίνακας 9).

Μια πιο αναλυτική ματιά στις προβλέψεις απασχό-
λησης για διάφορους τομείς οικονομικής δραστηρι-
ότητας επιβεβαιώνει τις προβλέψεις για σημαντική 
μείωση της απασχόλησης στον τομέα «Γεωργία, Δα-
σοκομία & Αλιεία» και προβλέπει σημαντική αύξηση 
στους τομείς «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, Επαγ-
γελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότη-
τες» (Πίνακας 10).

Οι προβλέψεις του Cedefop παρέχουν, επίσης, στοι-
χεία σχετικά με τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης 
που θα προσφέρονται έως το 2025, σε μεγάλες επαγ-
γελματικές κατηγορίες. 22 Σύμφωνα με αυτές (Πίνακας 
11) οι περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελ-
λάδα, θα αφορούν την κατηγορία «Απασχολούμενοι 
στην παροχή υπηρεσιών & πωλητές»,23 (μεταξύ 2015-
2025 προβλέπεται αύξηση κατά 7,52% σε σύγκριση με 
1,66% στην ΕΕ) και αμέσως μετά στην κατηγορία «Τε-

χνικοί & συναφή επαγγέλματα» 24 και «Επαγγελματί-
ες»25. Μείωση θέσεων εργασίας, φαίνεται να καταγρά-
φεται σε επαγγέλματα που σχετίζονται με «Ανώτερα 
διοικητικά στελέχη» αλλά και «Εξειδικευμένοι γεωρ-
γοί, κτηνοτρόφοι & αλιείς» ( π.χ. κηπουροί, κτηνοτρό-
φοι, ψαράδες κλπ). 

Σε σχέση με τις απαιτούμενες δεξιότητες, η πρώτη 
κατηγορία που προβλέπεται να έχει τις περισσότερες 
θέσεις εργασίας, απαιτεί προσόντα μεσαίου επιπέδου 
που αποκτώνται από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
ενώ η δεύτερη και η τρίτη επαγγελματική κατηγορία 
απαιτεί προσόντα υψηλού επιπέδου που αποκτώνται 
συνήθως από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι μία τάση, τόσο για 
την Ελλάδα όσο και για την ΕΕ28 είναι η αύξηση του 
αριθμού απασχόλησης των ατόμων με υψηλά προσό-
ντα και αντίστοιχα μείωση (μικρότερη ή μεγαλύτερη) 
των απασχολούμενων με χαμηλά και μεσαία προσόντα. 
Στην Ελλάδα μάλιστα ο αριθμός των απασχολούμε-
νων με υψηλά προσόντα προβλέπεται να είναι το 2025 
κατά τι μεγαλύτερος από αυτόν με μεσαία προσόντα 
και πολύ μεγαλύτερος από αυτόν με χαμηλά προσό-
ντα. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι παρό-
λα αυτά στην Ελλάδα, ένα σημαντικό ποσοστό εργα-
ζομένων θα έχει (ή η εργασία του θα απαιτεί) χαμηλά 
προσόντα, ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο (24,6%) από 
το μέσο ευρωπαϊκό 15,4%. Επίσης, ενώ για την ΕΕ28 
οι απαιτήσεις σε προσόντα συγκεντρώνονται στο με-
σαίο επίπεδο, (όπου περιλαμβάνεται και η ανώτερη 
μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση π.χ. ΙΕΚ, Μεταδευτεροβάθμια Τάξη Μαθη-
τείας), στην Ελλάδα, προβλέπεται για το 2025 ένα αρ-
κετά υψηλότερο ποσοστό ατόμων με χαμηλά προσό-
ντα, ίσως γιατί ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να 
είναι σε σχέση με άλλες χώρες αρκετά ισχυρός. 

22  «Οι συνολικές επαγγελματικές ευκαιρίες προκύπτουν αφενός από τη ζήτηση λόγω επέκτασης, δηλαδή της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και αφε-
τέρου από τη ζήτηση λόγω αντικατάστασης ατόμων που είτε αλλάζουν εργοδότη είτε αποχωρούν από την αγορά εργασίας, για παράδειγμα λόγω συ-
νταξιοδότησης». Cedefop, SkillsPanorama

23  Αυτή την κατηγορία περιλαμβάνει για παράδειγμα: μαγείρους, σερβιτόρους, μπάρμεν, ταξιδιωτικούς οδηγούς, κομμωτές και αισθητικούς, οργανω-
τές γραφείων τελετών, οικονόμους, οι αστρολόγους, καταστηματάρχες, πωλητές, οι ταμίες, κλπ.

24  Αυτή την κατηγορία περιλαμβάνει ενδεικτικά επιθεωρητές κτιρίων, μηχανικούς, τεχνικούς ιατρικών εργαστηρίων, πιλότους και μηχανικούς αερο-
σκαφών, τους αγοροπωλητές, επόπτες γραφείων,  φωτογράφους, κ.λπ.

25  Στην κατηγορία  αυτή περιλαμβάνονται απασχολούμενοι/ες στις επιστήμες και τη μηχανική,  επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσοκόμοι/ες), τους/τις 
εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες διοίκησης επιχειρήσεων, δημοσιογράφους, εικαστικούς καλλιτέχνες, κ.α.
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ΠΙΝΑΚΑΣ	14
υψηλοτΕρα και ΧαμηλοτΕρα Ποσοστα αΠασΧολουμΕνών ανα ISCED 0-2 και ISCED 
5-6 και ανα ΕΠαγγΕλματικη κατηγορια, 2015

(ISCED	0-2) (ISCED	5-6)

812 Χειριστές εξοπλισμού επεξεργασίας 
και φινιρίσματος μεταλλικών 
προϊόντων

35,8 0

264 Συγγραφείς, δημοσιογράφοι και 
επαγγελματίες του γλωσσικού τομέα

0 76,4

351 Τεχνικοί λειτουργίας και 
παροχής βοήθειας στους χρήστες της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και  
των επικοινωνιών

0 50,6

226 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα  
της υγείας

0 96,6

213 Επαγγελματίες των επιστημών  
της ζωής

0 99,7

216 Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, 
πολεοδόμοι και σχεδιαστές

0 94,3

234 Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί

0 99,9

231 Διδακτικό προσωπικό ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

0 100,0

242 Επαγγελματίες διοίκησης 0 93,5

221 Ιατροί εν γένει 0 100,0

241 Επαγγελματίες του 
χρηματοοικονομικού τομέα

0 90,4

233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης

0 100,0

121 Διευθυντές επιχειρηματικών 
υπηρεσιών και διευθυντές διοίκησης

0 92,6

232 Καθηγητές επαγγελματικής 
εκπαίδευσης

0 99,5

215 Ηλεκτροτεχνολόγοι μηχανικοί 0 100,0

335 Επαγγελματίες εφαρμογής του 
νόμου

0 72,6

413 Χειριστές μηχανών με 
πληκτρολόγιο

0 29,8

243 Επαγγελματίες πωλήσεων, έρευνας 
αγοράς και δημοσίων σχέσεων

0 85,4

122 Διευθυντές πωλήσεων, έρευνας 
αγοράς και ανάπτυξης

0 80,5

225 Κτηνίατροι 0 100,0
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ΠΙΝΑΚΑΣ	15
ΕΠαγγΕλματα μΕ Ποσοστα ΕργαζομΕνών 50% + μΕ Χαμηλο  
ΕΠιΠΕδο Προσοντών και % μΕταΒολησ

Επαγγελματικές	Κατηγορίες (χαμηλά	προσόντα) %	μεταβολής
2011-2015

622 Αλιείς, κυνηγοί και παγιδευτές 
θηραμάτων 66,3 -4,1

521 Πλανόδιοι πωλητές και πωλητές  
σε υπαίθριες αγορές

64,8 0,5

713 Ελαιοχρωματιστές, βαφείς, 
καθαριστές και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα

64,5 4,8 

931 Εργάτες ορυχείων και κατασκευών 53,1 -12,4

752 Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, 
επιπλοποιοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα

52,4 1,8

961 Συλλέκτες απορριμμάτων εν γένει 60,1 -4,9

933 Εργάτες μεταφορών και αποθήκης 57,3 -4,4

711 Κτίστες και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα

54,7 -6,7

921 Εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και 
αλιείας 75,2 -3,6

612 Κτηνοτρόφοι 69,5 -7,5

912 Καθαριστές οχημάτων, παραθύρων 
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 52,0 6,0

621 Δασοκόμοι, υλοτόμοι και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα

58,8 0,8

911 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, 
ξενοδοχείων και γραφείων 53,5 -4,9

611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι 
στην αγορά

61,9  -9,4

613 Γεωργοκτηνοτρόφοι μικτών 
εκμεταλλεύσεων 73,5 -6,4

Πηγή: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜηΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣηΣ, ΕΙΕΑΔ, 2016

(ISCED	0-2) (ISCED	5-6)

261 Νομικοί εν γένει 0 100,0

251 Σχεδιαστές και αναλυτές 
λογισμικού και εφαρμογών

0 87,5

214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των 
ηλεκτροτεχνολόγων)

0 99,9

235 Άλλοι εκπαιδευτικοί 0 89,1

Πηγή: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜηΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣηΣ, ΕΙΕΑΔ, 2016
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ΠΙΝΑΚΑΣ	16
δυναμισμοσ αΠασΧολησησ κατοΧών ΠτυΧιου μΕταδΕυτΕροΒαθμιασ  
ΕΠαγγΕλματικησ καταρτισησ και αΠολυτηριου μΕσησ ΕκΠαιδΕυσησ  
ανα κλαδο, 2015

δείκτες

μετ. Επ. κατ. απολ. μ. Εκπ.

Μεταποίηση 6.633,4 9.318,5

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και εστίασης

6.481,2 22.407,3

Γεωργία δασοκομία και αλιεία 4.581,9 -60,4

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 
επισκευή μηχανοκίνητων

4.262,5 20.102,0

Ενημέρωση και επικοινωνία 4.177,6 -2.043,2

Διοικητικές υποστηρικτικές 
δραστηριότητες

2.747,6 1.199,9

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 
και κοινωνικής μέριμνας

2.447,4 3.340,7

Κατασκευές 419,8 -1.378,8

Άλλες δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών

-443,9 -1.035,0

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου, ατμού και κλιματισμού

-605,1 1.967,6

Μεταφορά και αποθήκευση -1.154,4 -280,8

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες

-1.345,5 -3.812,1

Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία -1.443,0 1.950,6

Επαγγελματικές, επιστημονικές  
και τεχνικές δραστηριότητες

-1.487,3 -1.150,5

Εκπαίδευση -1.671,0 -674,1

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, 
Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

-1.923,0  1.0145,1

Πηγή: Διάγνωση αναγκών, ΕΙΕΑΔ, 2016
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ΠΙΝΑΚΑΣ	17
ΠροΒλΕψΕισ αΠασΧολησησ κατοΧών ΠτυΧιου μΕταδΕυτΕροΒαθμιασ  
ΕΠαγγΕλματικησ καταρτισησ, συνδυασμοσ στοιΧΕιών διαγνώσησ αναγκών  
& στοιΧΕιών CEDEFoP,  2015 & 2025

Πηγή: Διάγνωση Αναγκών ΕΙΕΑΔ 2016, Cedefop, skills panorama-Greece,2017,  
σύνθεση της συντάκτριας

Κλάδος	με	θετ.	δείκτη	
για	πτυχ.	μετ.	Επ.	
Κατ.

Προβλέψεις	 
Cedefop  
2015-2025	για	
απασχόληση

Κλάδος	με	αρνητ.	
δείκτη	για	πτυχ.	μετ.
Επ.	Κατ

Προβλέψεις	
Cedefop  
2015-2025	για	
απασχόληση

Μεταποίηση h Άλλες δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών

h

Δραστηριότητες 
υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και 
εστίασης

g Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού 
αερίου, ατμού και 
κλιματισμού

h

Γεωργία δασοκομία 
και αλιεία

h Μεταφορά και 
αποθήκευση

h

Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο επισκευή 
μηχανοκίνητων

g Χρηματοπιστωτικές 
και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες

h

Ενημέρωση και 
επικοινωνία

g Τέχνες, διασκέδαση, 
ψυχαγωγία

h

Διοικητικές 
υποστηρικτικές
δραστηριότητες

g Επαγγελματικές, 
επιστημονικές 
και τεχνικές 
δραστηριότητες

g 

Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας 
και κοινωνικής 
μέριμνας

h Εκπαίδευση g

Κατασκευές g Δημόσια Διοίκηση και 
Άμυνα, Υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση

h
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ΠΙΝΑΚΑΣ	18
ΠροΒλΕψΕισ αΠασΧολησησ κατοΧών αΠολυτηριου μΕσησ  
ΕκΠαιδΕυσησ, συνδυασμοσ στοιΧΕιών διαγνώσησ αναγκών  
& στοιΧΕιών CEDEFoP,  2015 & 2025

Κλάδος	με	θετικό	
δείκτη	για	Κατόχους	
Απολυτηρίου	μέσης	
Εκπαίδευσης

Προβλέψεις	 
Cedefop  
2015-2025	για	
απασχόληση

Κλάδος με αρνητικό 
δείκτη για Κατόχους 
Απολυτηρίου Μέσης 
Εκπαίδευσης

Προβλέψεις	
Cedefop  
2015-2025	για	
απασχόληση

Μεταποίηση h Γεωργία δασοκομία  
και αλιεία

h

Δραστηριότητες 
υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και 
εστίασης

g Ενημέρωση και 
επικοινωνία

g

Χονδρικ ό και λιανικό 
εμπόριο επισκευή 
μηχανοκίνητων

g Κατασκευές g

Διοικητικές 
υποστηρικτικές 
δραστηριότητες

g Άλλες δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών

h

Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας 
και κοινωνικής 
μέριμνας

h Μεταφορά και 
αποθήκευση

h

Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού 
αερίου, ατμού και 
κλιματισμού

h Χρηματοπιστωτικές 
και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες

h 

Τέχνες, διασκέδαση, 
ψυχαγωγία

h Επαγγελματικές, 
επιστημονικές 
και τεχνικές 
δραστηριότητες

g

Δημόσια Διοίκηση και 
Άμυνα, Υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση

h Εκπαίδευση g

Παροχή νερού, 
επεξεργασία λυμάτων, 
διαχείριση  
αποβλήτων

h Ορυχεία και Λατομεία h

Δραστηριότητες 
νοικοκυριών ως 
εργοδοτών

h

Πηγή: Διάγνωση Αναγκών ΕΙΕΑΔ 2016, Cedefop, skills panorama-Greece,2017,  
σύνθεση της συντάκτριας
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Στις προβλέψεις του Cedefop για την Ελλάδα σχε-
τικά με τις πιθανές μελλοντικές ελλείψεις σε διάφο-
ρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και των 
απαραίτητων προσόντων και δεξιοτήτων που πρέπει 
να έχουν ή να αποκτήσουν οι υποψήφιοι προκειμέ-
νου να καλυφθούν τα κενά αυτά26 αναφέρονται με-
ταξύ άλλων οι επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες, η ικανότητα συνεργασίας, αντιμετώπισης 
των αλλαγών και επίλυσης επιχειρηματικών προβλη-
μάτων, η διαχείριση κίνδυνων κλπ. Επίσης, λόγω των 
τεχνολογικών εξελίξεων, προβλέπει να υπάρξει ση-
μαντική ανάγκη για την απόκτηση από τους/τις εργα-
ζόμενους/νες νέων δεξιοτήτων και προσόντων στις 
τεχνολογίες, αλλά και για νέους επαγγελματίες στον 
τομέα των τεχνολογιών. Αν και βάσει των εκτιμήσε-
ων του Cedefop, οι απαιτήσεις για ανώτερα διοικητικά 
στελέχη φαίνεται να μειώνεται στο μέλλον, παραμένει 
ιδιαίτερα έντονη η ανάγκη για στελέχη με περισσότε-
ρο εξειδικευμένες γνώσεις και όχι απαραίτητα πανε-
πιστημιακή κατάρτιση στον τομέα των πωλήσεων και 
της επιχειρηματικής ανάπτυξης. 

Οι εκτιμήσεις αυτές συνάδουν και με τις πρώτες δι-
απιστώσεις που εξάγονται από τα δεδομένα που συλ-
λέγονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δι-
άγνωσης Αναγκών που επεξεργάζεται και δημοσιεύει 
το ΕΙΕΑΔ. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα ποσοστά με-
ταβολής υψηλών και χαμηλών προσόντων ανά επαγ-
γελματική κατηγορία ανάμεσα στο 2011 και 2015, τα 
οποία καταγράφονται στο παραδοτέο «Αποτελέσμα-
τα μηχανισμού διάγνωσης»,27 διαπιστώνεται ότι στα 
106 επαγγέλματα που αναλύονται, μόνο 1 (ένα) δεν 
έχει εργαζόμενους/νες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευ-
σης ΑΕΙ-ΤΕΙ και πάνω. Αντίθετα, εργαζόμενοι με χα-
μηλά προσόντα φαίνεται να απουσιάζουν εξ ολοκλή-
ρου από 22 επαγγέλματα (Πίνακας 14).

Εκτός των παραπάνω, στις δέκα (10) από τις δέκα 
πέντε (15) επαγγελματικές κατηγορίες που οι απα-
σχολούμενοι χαμηλών προσόντων είναι πάνω από 
50% των απασχολούμενων στο επάγγελμα (Πίνακας 
15), σημειώνεται μια μικρή ή μεγαλύτερη μείωση των 

ατόμων αυτών μεταξύ 2011 και 2015, με τις περισσό-
τερες μειώσεις να καταγράφονται σε επαγγέλματα 
που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα. Αυτό ίσως 
να σχετίζεται και με το γεγονός ότι αυξήθηκε ο αριθ-
μός των απασχολούμενων που είναι απόφοιτοι μετα-
δευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης (βλέπε Πίνακα 8, στο παρόν άρθρο). Γενικότερα, 
μεταξύ 2011-2015, σε εξήντα έξι (66) από τις εξετα-
ζόμενες επαγγελματικές υποκατηγορίες σημειώθηκε 
αρνητική ποσοστιαία μεταβολή στους/στις απασχο-
λούμενους/νες με χαμηλά προσόντα και σε τριάντα 
τρεις (33) επαγγελματικές υποκατηγορίες μείωση των 
εργαζομένων με υψηλά προσόντα, με τη μεγαλύτερη 
(-19,8%) να καταγράφεται στους «321 Τεχνικοί βοη-
θοί ιατρών και φαρμακοποιών», στους «315 Ελεγκτές 
και τεχνικοί πλοίων και αεροσκαφών» με -15,2% και 
με -11,9% στην κατηγορία «222 Νοσηλευτές και μαί-
ες». Μία υπόθεση εργασίας θα μπορούσε να είναι σε 
αυτή την περίπτωση ότι σε περίοδο κρίσης και μείω-
σης μισθών, οι κάτοχοι πτυχίων υψηλότερου επίπεδου 
προσόντων, αντικαθιστούνται από επαγγελματίες της 
ειδικότητας αυτής με χαμηλότερα-μεσαία-προσόντα, 
(απόφοιτες/οι ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης, ή ΕΠΑΣ ή Αρχικής Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ). 

Εκτός των παραπάνω, από τον Πίνακα 16, όπου 
καταγράφεται ο δυναμισμός απασχόλησης κατόχων 
πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρ-
τισης και Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης ανά κλάδο, 
για το 2015, διαπιστώνονται τα ακόλουθα. Οι κάτοχοι 
πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρ-
τισης (ΙΕΚ και Ανώτερα Επαγγελματικά Προγράμματα 
για τουρισμό, ναυτιλία κλπ) καταγράφουν θετική δυ-
ναμική σε οκτώ (8) κλάδους εκ των οποίων όμως οι 
τρείς θα παρουσιάσουν μείωση απασχόλησης έως το 
2025 (σύμφωνα με το Cedefop) και άλλοι δύο εξαιρε-
τικά μικρή ανάπτυξη στην απασχόληση (Πίνακας 17). 

Όσον αφορά τους κατόχους Απολυτηρίου Μέσης 
Εκπαίδευσης θετικό δείκτη απασχόλησης παρουσιά-
ζουν εννέα (9) κλάδοι εκ των οποίων οι έξι (6) προβλέ-

26  Σε βραχυπρόθεσμο διάστημα 3-4 χρόνων Ο κατάλογος με τα «Επαγγέλματα Προτεραιότητας με Αναντιστοιχία Δεξιοτήτων (ΕΠΑΔ)» έχει συνταχθεί 
από το Cedefop κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 και συνδυάζει ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους. Συγκεκριμένα, ο κατάλογος των ΕΠΑΔ διαμορ-
φώθηκε μετά από την ποσοτική ανάλυση των δεικτών της αγοράς εργασίας. Στη συνέχεια ζητήθηκε από εμπειρογνώμονες  και άλλα ενδιαφερό-
μενα μέρη σε κάθε χώρα να αξιολογήσουν και ελέγξουν τον κατάλογο.http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highligths/greece-
mismatch-priority-occupations

27  Γαβρόγλου Σ., Καμινιώτη Ο., (15 Ιουλίου 2016), Αποτελέσματα μηχανισμού διάγνωσης , ΕΙΕΑΔ, και «Διαδραστική Βάση Δεδομένων»,  
Δεκεμβρίου 2016.



ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

94

28 Σχετικά ποσοστά ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών.

ΠΙΝΑΚΑΣ	18
Ποσοστα Πληθυσμου 25-34 Ετών ανα ΕΠιΠΕδο ΕκΠαιδΕυσησ  
και κατΕυθυνση σΠουδών, 2015

Κατώ-
τερη	
Β´θμια

Ανώτερη 
δευτεροβάθμια	ή	μετα-
δευτεροβάθμια 
μη	τριτοβάθμια

Τριτο-
βάθμια

Ανώτερη 
δευτεροβάθμια	ή	 
μετα-δευτεροβάθμια 
μη	τριτοβάθμια28

Επαγγελ-
ματική

γενική Χωρίς
διάκριση

Επαγγελ-
ματική

γενική

Ελλάδα 16 19 24 a 40 44 56

Βέλγιο 17 28 11 a 43 72 28

Δανία 16 28 11 a 44 72 28

Γερμανία 13 51 7 a 30 88 12

Εσθονία 11 28 20 a 41 58 42

Ιρλανδία 9 12 26 1 52 m m

Ισπανία 34 11 13 a 41 45 55

Γαλλία 13 31 11 a 45 74 26

Ιταλία 26 37 12 a 25 m m

Λετονία 15 21 24 a 40 46 54

Λουξεμβούργο 16 27 1 7 50 m m

Ουγγαρία 14 40 14 a 32 74 26

Ολλανδία 14 34 7 a 45 84 16

Αυστρία 10 43 8 a 39 84 16

Πολωνία 6 39 12 a 43 76 24

Πορτογαλία 33 14 20 a 33 41 59

Σλοβενία 6 42 12 a 41 m m

Σλοβακία 7 58 4 a 31 94 6

Φινλανδία 10 37 12 a 41 m m

Σουηδία 18 22 14 a 46 60 40

Ηνωμένο 
Βασίλειο 15 18 18 a 49 50 50

Πηγή: Education at a Glance 2016: OECD Indicators - © OECD 2016
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πεται να έχουν μειούμενη απασχόληση, ενώ σύμφωνα 
με το Cedefop (Πίνακας 18) σε 10 από τους κλάδους 
με αρνητικό δείκτη, τέσσερεις παρουσιάζουν αυξητι-
κή τάση απασχόλησης. 

Με βάση τη σύντομη αναφορά στο Δυναμισμό 
απασχόλησης ανά κλάδο και εκπαιδευτικό επίπε-
δο, που προκύπτουν από τα παραδοτέα του Μηχα-
νισμού Διάγνωσης καθώς και από τα στοιχεία για 
τις τάσεις στην απασχόληση και τα προσόντα για το 
2015-2025, που αναφέρονται στο Skills Panorama 
του Cedefop, είναι δυνατόν να εξαχθούν οι παρακά-
τω διαπιστώσεις.

Μελλοντικά θα απασχολείται στην Ελλάδα ένα 
εργατικό δυναμικό με υψηλά προσόντα, με πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πάνω. Οι εργασίες 
για εργατικό δυναμικό με μεσαίο επίπεδο προσό-
ντων (ΕΠΠ 3 και 4-5) και ειδικότερα αυτό το οποίο 
ολοκληρώνει επαγγελματική εκπαίδευση και κα-
τάρτιση, έχει περισσότερες πιθανότητες να βρει θέ-
σεις εργασίας σε κλάδους όπως: «Δραστηριότητες 
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης», το  
«Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή μηχανο-
κίνητων» και τις «Διοικητικές υποστηρικτικές δρα-
στηριότητες». 

Βέβαια, στην αναζήτηση της ιδανικής αντιστοίχι-
σης ανάμεσα στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμι-
κό και των θέσεων εργασίας, πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η πιθανή περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου οι-
κονομικής δραστηριότητας καθώς και οι θέσεις που 
προκύπτουν από την αντικατάσταση αυτών που για 
οποιοδήποτε λόγο αφήνουν τις θέσεις εργασίας (συ-
νταξιοδοτικό, σύνταξη, αλλαγή εργασίας κλπ). Δεδο-
μένου ότι στις σημερινές θέσεις εργασίας η πλειοψη-
φία των απασχολούμενων είναι μεσαίου επιπέδου, 
τότε η τάση που διαγράφεται είναι ένα εργατικό δυ-
ναμικό με μεσαία και υψηλά προσόντα για θέσεις με 
απαιτήσεις σε μεσαία προσόντα, εκ των οποίων τα 
περισσότερα θα αποκτώνται μέσα από την επαγ-
γελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, δευτεροβάθ-
μια και μεταδευτεροβάθμια . Εξαιτίας ωστόσο της 
δυναμικής που υπάρχει ως προς την πανεπιστημια-
κή εκπαίδευση στην ελληνική κοινωνία, είναι πιθα-
νόν άτομα με υψηλά προσόντα να απασχολούνται 
σε εργασίες μεσαίων προσόντων. Όμως και αυτές 

οι εργασίες στο μέλλον θα είναι πιθανά περισσότε-
ρο περίπλοκες και θα απαιτούν ακόμα και στο με-
σαίο επίπεδο, περισσότερες δεξιότητες και ικανότη-
τες από ότι σήμερα. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι οι 
θέσεις εργασίας στη μεταποίηση και στον πρωτογε-
νή τομέα, έχουν πάρει μια καθοδική πορεία, η οποία 
οφείλεται αφενός στη συνεχιζόμενη βαθιά κρίση και 
στην αποβιομηχάνιση της χώρας αλλά και στο ότι 
πολλές εργασίες αντικαθιστούνται από τις νέες τε-
χνολογίες παραγωγής.

5.	 ΣΥμΠΕΡΑΣμΑΤΑ
Η καλύτερη σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργα-
σίας αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό στρατηγικό στό-
χο.29 Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και η ανάπτυξη 
προγραμμάτων εκπαίδευσης που συνδυάζουν μάθη-
ση στην εργασία και στο σχολείο (μαθητεία) βρίσκο-
νται στο επίκεντρο των πολιτικών για την επίτευξη 
του στόχου αυτού. Επιπρόσθετα, η ικανοποίηση του 
«κριτηρίου αναφοράς» Ευρώπη 2020 για την απασχο-
λησιμότητα των νέων και κυρίως τα υψηλά ποσοστά 
ανεργίας στην Ελλάδα, επιτάσσουν στο 2017 την πε-
ραιτέρω επιτάχυνση των προσπαθειών για την εξο-
μάλυνση της διαδικασίας μετάβασης από το σχολείο, 
την εκπαίδευση γενικά, στην εργασία.

Στο παρόν κείμενο προσεγγίστηκε το ερώτημα της 
σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης με την εργασία, μέσα από διάφορα στοιχεία που 
παρέχονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτή 
την προσέγγιση ένα πολύτιμο εργαλείο, που προστέ-
θηκε πρόσφατα για την Ελλάδα είναι ο Μηχανισμός 
Διάγνωσης Αναγκών, που συστάθηκε από το Υπουργείο 
Εργασίας με την επιστημονική ευθύνη του ΕΙΕΑΔ. Τα 
αποτελέσματα του Μηχανισμού σε συνδυασμό με τις 
προβλέψεις για την αγορά εργασίας και τις απαιτούμε-
νες δεξιότητες που παράγει το Cedefop φωτίζουν και 
αναδεικνύουν ουσιαστικές πλευρές των τάσεων της 
αγοράς εργασίας και των απαιτούμενων προσόντων. 

Γενικά, η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γε-
νική και επαγγελματική, αποτελεί την κύρια εκπαιδευ-
τική διαδρομή για την απόκτηση υψηλών προσόντων 

29  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2016, Ελλάδα, https://ec.europa.eu/education/sites/
education/files/monitor2016-el_el.pdf
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και εξειδίκευσης άρα και καλύτερης πρόσβασης στην 
απασχόληση. Ωστόσο, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 
υψηλά ποσοστά συμμετοχής στην ΕΕΚ, συμβαδίζουν 
με ευημερούσες οικονομίες και υψηλά ποσοστά απα-
σχόλησης για όλα τα επίπεδα προσόντων.

Η αγορά εργασίας και οι απαιτήσεις σε δεξιότητες 
δεν είναι στάσιμες. Ιδίως οι τεχνικές δεξιότητες αλ-
λάζουν με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στο παρελ-
θόν εξαιτίας των τεχνολογικών εξελίξεων. Εξειδικεύ-
σεις που απαιτούνται σήμερα, αύριο μπορεί να είναι 
ξεπερασμένες. Από τα στοιχεία που εξετάστηκαν φαί-
νεται ότι η ευρωπαϊκή οικονομία τείνει σε μια οικονο-
μία υπηρεσιών με ανάγκες σε ένα ανθρώπινο δυνα-
μικό που διαθέτει δεξιότητες που του επιτρέπουν να 
εκτελεί πιο δύσκολες και σύνθετες εργασίες.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ο σημαντικός ρόλος 
της απόκτησης υψηλών προσόντων για την απασχό-
ληση και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ28. 
Τα άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν υψηλό-
τερα επίπεδα απασχόλησης από ότι αυτά με μεσαία 
προσόντα, όπως οι κάτοχοι πτυχίων από την ΕΕΚ. Επί-
σης, ένα ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του απασχο-
λούμενου δυναμικού είναι με υψηλά προσόντα, ενώ ο 
αριθμός αυτών που έχουν χαμηλά προσόντα μειώθηκε 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψη 
ότι σε όλες τις χώρες της ΕΕ28 όπως και στην Ελλά-
δα αυξήθηκε και προβλέπεται να αυξηθεί ακόμα πε-
ρισσότερο ο αριθμός των ατόμων με τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, οι θέσεις εργασίας για μεσαία και χαμηλά 
προσόντα φαίνεται ότι θα μειώνονται. 

Από την άλλη η σύγκριση μεταξύ των ποσοστών 
απασχόλησης αποφοίτων ΕΕΚ και γενικής εκπαίδευ-
σης δείχνει ότι αυτοί/ες που προέρχονται από την 
επαγγελματική εκπαίδευση έχουν υψηλότερα ποσο-
στά απασχόλησης από αυτούς/ες της γενικής εκπαί-
δευσης στις περισσότερες χώρες της ΕΕ28. Αυτό το 
στοιχείο αποτελεί και ένα από τα βασικά επιχειρήματα 
για την υποστήριξη της ΕΕΚ ως αποτελεσματικό ερ-
γαλείο για τη μετάβαση στην εργασία και την μείωση 
της ανεργίας των νέων, κυρίως για χώρες όπως η Ελ-
λάδα όπου τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στην ΕΕΚ 
συνυπάρχουν με υψηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας. 

Όμως στην Ελλάδα παράλληλα με τα παραπά-
νω παρατηρείται ότι ο μισός πληθυσμός στις ηλικίες 
15-29 ετών δεν βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης 

εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των 
νέων μετά το τέλος των σπουδών καθυστερεί σημα-
ντικά να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και ίσως αυτό 
να εξηγεί εν μέρει και τις διαφορές απασχόλησης με-
ταξύ αποφοίτων γενικής και επαγγελματικής εκπαί-
δευσης. Μία υπόθεση για την καθυστέρηση ένταξης 
των νέων στην αγορά εργασίας σήμερα είναι η μεγά-
λη ανεργία που πλήττει το νεανικό πληθυσμό. Ωστό-
σο και το 2009, δηλαδή προ κρίσης, έρευνα της ΕΛ-
ΣΤΑΤ για την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας 
έδειξε ότι «Η πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας γί-
νεται σε σχετικά μεγάλη ηλικία: μέχρι την ηλικία των 22 
ετών το ποσοστό των ατόμων που έχουν μια εργασια-
κή εμπειρία δεν ξεπερνά το 50%. Ακόμα και στην ηλικία 
των 25 ετών, το 20% των ερευνηθέντων ατόμων δεν 
έχει αποκτήσει καμία εργασιακή εμπειρία».30 Σύμφωνα 
με την ΕΛΣΤΑΤ ο μέσος χρόνος για ένα νέο Έλληνα 
να βρει την πρώτη σημαντική εργασία ήταν περίπου 
13,1 μήνες, σχεδόν το διπλάσιο από το μέσο όρο των 
ΕΕ27, ενώ ένα 30,7% των νέων βρήκε εργασία μετά 
από τέσσερα χρόνια από το πέρας των σπουδών του. 

Επιπρόσθετα, η μελέτη των στοιχείων έδειξε ότι 
στην Ελλάδα το ποσοστό του πληθυσμού με χαμη-
λά προσόντα εξακολουθεί να είναι από τα υψηλότε-
ρα στην ΕΕ28. Ως εκ τούτου και παρά το ότι υπάρχει 
μεγάλη συζήτηση για το ότι οι νέοι και νέες στην Ελ-
λάδα έχουν την τάση να ακολουθούν τριτοβάθμιες 
ακαδημαϊκές σπουδές αντί για μεσαίες τεχνικές επαγ-
γελματικές σχολές, καλό θα ήταν οι προσπάθειες που 
έχουν ως στόχο την ενίσχυση των μεσαίων επαγγελ-
ματικών προσόντων να στρέψουν την προσοχή τους 
στο ανθρώπινο δυναμικό που κινδυνεύει να παγιδευ-
τεί σε ένα φαύλο κύκλο ανεργίας και χαμηλών προ-
σόντων, παρά στον περιορισμό των αποφοίτων τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τέλος θα πρέπει να τονισθεί ότι για την περαιτέ-
ρω επεξεργασία και αξιοποίηση των στοιχείων του 
Μηχανισμού Διάγνωσης από το Εκπαιδευτικό Σύστη-
μα και εν προκειμένω από την Επαγγελματική Εκπαί-
δευση και Κατάρτιση σε ανώτερο δευτεροβάθμιο και 
μεταδευτεροβάθμιο, μη τριτοβάθμιο επίπεδο, απαιτεί-
ται η εμβάθυνση και γνώση στοιχείων που αποκρυ-
πτογραφούν τη σύνδεση ΕΕΚ με την εργασία. Όπως 
αναφέρθηκε υπάρχει έλλειψη συστηματικών διαχρο-
νικών στοιχείων και μελετών για την απορροφητικότη-

30  Έρευνα για την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας: Απρίλιος – Ιούνιος 2009, Δελτίο Τύπου ΕΛΣΤΑΤ 2011
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τα των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης στην αγορά εργασίας και για τις απαι-
τήσεις των εργοδοτών ως προς τα απαιτούμενα από 
αυτούς προσόντα, σε εθνικό και περιφερειακό επίπε-
δο. Προκειμένου να παρακολουθείται η συμβολή της 
ΕΕΚ στην απασχόληση αλλά και στην οικονομία γενι-
κότερα, καθώς και να διατυπώνονται προτάσεις πο-

λιτικών για την ΕΕΚ και την απασχόληση είναι απα-
ραίτητο να ξεκινήσει μια αναλυτική αποτύπωση των 
μεγεθών και του αντίκτυπου της ΕΕΚ στην ελληνική 
οικονομία και κοινωνία.

Ευτοπία ή Ουτοπία λοιπόν; Ευτοπία θα λέγαμε σε 
μια ευημερούσα οικονομία και κοινωνία, ουτοπία σε 
κοινωνίες και οικονομίες σε κρίση. 
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1.	 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H ανισότητα των δύο φύλων στον χώρο της ερ-
γασίας και της πολιτικής έχει μειωθεί σημαντι-
κά τα τελευταία χρόνια τόσο από άποψη συνο-

λικής συμμετοχής όσο και από άποψη πρόσβασης σε 
διευθυντικές θέσεις, σύμφωνα με στοιχεία του Catalyst 
(2016) και των Ηνωμένων Εθνών (2015, 2016). Σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, η εκπροσώπηση των γυναικών σε 
θέσεις ανώτερων διοικητικών στελεχών φτάνει το 
24%.1 Μάλιστα, σε πιο ανεπτυγμένες χώρες όπως οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν 
το ήμισυ (46,8%) του εργατικού δυναμικού και κατα-
λαμβάνουν κάτι παραπάνω από το ήμισυ (51,5%) των 
συνολικών διευθυντικών θέσεων.2 Μοιάζει, λοιπόν, η 
«γυάλινη οροφή»3, εκείνο δηλαδή το αόρατο εμπόδιο 
που στέκεται στον δρόμο των γυναικών προς τα υψη-
λότερα κλιμάκια της εργασιακής και κοινωνικής ιεραρ-
χίας, να έχει υποστεί αρκετές ρωγμές. 

Ωστόσο, ένα τελευταίο ανδρικό προπύργιο παρα-
μένει σχεδόν αλώβητο: ο λόγος για εκείνες τις θέσεις 
που βρίσκονται στον κολοφώνα της ηγεσίας, της δύ-
ναμης και της επιρροής.4 Η πρόσβαση των γυναικών 
σε αυτές τις θέσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένη, 
πράγμα που μεταφράζεται ως διατήρηση της ανισότη-
τας των δύο φύλων στα ύψιστα κλιμάκια της ιεραρχί-
ας. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη (2016), οι γυναίκες 
αποτελούν λιγότερο από το ένα τέταρτο (22,8%) των 
εθνικών βουλευτών παγκοσμίως ενώ τον Σεπτέμβριο 
2016 υπήρχαν μόλις 10 γυναίκες επικεφαλής κράτους 
και μόλις 9 γυναίκες επικεφαλής κυβέρνησης. Στην Ελ-
λάδα και σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου 
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, το πο-
σοστό της γυναικείας εκπροσώπησης ανάμεσα στους 
εθνικούς βουλευτές είναι ακόμη χαμηλότερο από το 
αντίστοιχο παγκόσμιο: ανέρχεται μόλις σε 18,3% μετά 
τις τελευταίες εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015. Παρεμ-
φερή είναι τα ποσοστά της γυναικείας εκπροσώπησης 
στα δημοτικά (18,1%) και περιφερειακά (19,5%) συμ-
βούλια της Ελλάδας μετά τις τελευταίες δημοτικές και 
περιφερειακές εκλογές του 2014. Μάλιστα, το ποσο-

στό γυναικών που καταλαμβάνουν την ανώτερη θέση 
στα παραπάνω συμβούλια, δηλαδή τη θέση περιφε-
ρειάρχη ή δημάρχου, πέφτει ακόμα πιο πολύ φτάνο-
ντας το 15,38% στην πρώτη περίπτωση και μόλις το 
4,92% στη δεύτερη περίπτωση. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Catalyst (2016), στις 
500 μεγαλύτερες εταιρείες του δείκτη Standard & 
Poor’s, γνωστού ως S&P 500, οι γυναίκες αποτελούν 
το 19,9% της σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων 
και μόλις το 4,6% των διευθυνόντων συμβούλων. Εκτός 
αυτού, το ποσοστό των γυναικών επί του συνόλου των 
πιο ακριβοπληρωμένων στελεχών των ίδιων εταιρει-
ών δεν φτάνει ούτε το ένα δέκατο (9,5%). 

Πέρα, λοιπόν, από το ότι η εκπροσώπηση των γυ-
ναικών στα ύψιστα κλιμάκια της ιεραρχίας είναι κατά 
πολύ ασθενέστερη σε σχέση με των ανδρών, υπάρ-
χουν σημαντικές διαφορές και σε επίπεδο αμοιβής. 
Άλλωστε, η γενική μισθολογική διαφορά μεταξύ αν-
δρών και γυναικών παραμένει υψηλή: σε παγκόσμιο 
επίπεδο οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 25%-
40% λιγότερα χρήματα από ό,τι οι άνδρες5 ενώ στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο ποσοστό φτάνει το 16% 
με σημαντικές διακυμάνσεις ανάμεσα στα κράτη-μέ-
λη6. Οι παραπάνω ανισότητες ενδέχεται να προκα-
λέσουν στις γυναίκες αποθάρρυνση και απογοήτευ-
ση, συναισθήματα που ενδέχεται με τη σειρά τους 
να τις οδηγήσουν στο να εγκαταλείψουν τη σταδιο-
δρομία τους.7 Κατά συνέπεια, είναι προφανές ότι συ-
γκριτικά με τους άνδρες, οι γυναίκες εξακολουθούν 
να δυσκολεύονται περισσότερο όχι μόνο για τη δια-
σφάλιση ηγετικών θέσεων αλλά και για την παρα-
μονή τους σε αυτές. 

 Όμως, η ανισότητα των δύο φύλων δεν στα-
ματά εδώ. Την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί 
και μελετηθεί εκτενώς ένα φαινόμενο που έχει ονο-
μαστεί «γυάλινος γκρεμός»8 και που περιγράφει με 
ακόμα πιο μελανά χρώματα τη δεινή θέση των γυ-
ναικών σε ό,τι αφορά το θέμα της ηγεσίας. To φαινό-
μενο αυτό αναφέρεται στη μεγαλύτερη πιθανότητα 
που έχουν οι γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες 

1  United National (2015).
2  Catalyst (2016).
3  Μετάφραση του glass ceiling (Morrison, White, & Van Velsor, 1987).
4  Ryan et al. (2015).
5  United National (2015).
6  Eurostat (2016). Το ίδιο ποσοστό στην Ελλάδα είναι μία μονάδα κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
7  Ryan & Haslam (2005a).
8  Μετάφραση του glass cliff. Σχετικές μελέτες: Ashby, Ryan, & Haslam (2007), Bruckmüller & Branscombe (2010), Haslam & Ryan (2008), Mulcahy 

& Linehan (2014), Rink, Ryan & Stoker (2013), Ryan et al. (2015), Ryan & Haslam (2005a), Ryan & Haslam (2005b), Ryan & Haslam (2007), Ryan, 
Haslam, Hersby, & Bongiorno (2011), Ryan, Haslam, & Kulich (2010), κ.ά.
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να διορίζονται σε ηγετικές θέσεις που περιλαμβά-
νουν υψηλές πιθανότητες κινδύνου και επακόλουθης  
αποτυχίας. 

Η παρούσα μελέτη, λοιπόν, θα επικεντρωθεί και θα 
διερευνήσει περαιτέρω αυτή τη σχετικά προσφάτως 
παρατηρηθείσα διάκριση κατά των γυναικών ώστε να 
κατανοηθούν καλύτερα οι διαδικασίες που διέπουν το 
φαινόμενο του γυάλινου γκρεμού, καθιστώντας έτσι 
δυνατή την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων στο 
πρόβλημα. Για τις ανάγκες της μελέτης, η οποία βασί-
ζεται σε μεταπτυχιακή εργασία του συγγραφέως, θα 
παρουσιαστούν πρώτα τα ερευνητικά δεδομένα που 
στοιχειοθετούν το φαινόμενο του γυάλινου γκρεμού 
και στη συνέχεια θα αναλυθούν οι πιθανοί κοινωνιο-
ψυχολογικοί μηχανισμοί που ευθύνονται για αυτό. Θα 
υποστηριχθεί ότι οι μηχανισμοί αυτοί είναι αλληλέν-
δετοι και ότι περιλαμβάνουν στερεότυπα και άρρητες 
θεωρίες για το φύλο και την ηγεσία, σεξισμό, στρα-
τηγικές σηματοδότησης επιχειρησιακής αλλαγής και 
ασυμμετρίες κοινωνικής θέσης. 

2.	 ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ	 
ΤΟ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ	ΤΟΥ	ΓΥΑΛΙΝΟΥ	
ΓΚΡΕΜΟΥ

2.1 ΑρΧικΕς κΑτΑγρΑφΕς  
του φΑινομΕνου κΑι η ΠΕριΠτωςη  
της ΕλλΑδΑς

Με αφορμή ένα άρθρο που είχε δημοσιευτεί το 2003 
στους Times με τίτλο «Γυναίκες διευθυντές: Βοήθεια 
ή εμπόδιο;»9, οι Ryan και Haslam (2005a) διερεύνη-
σαν κατά πόσο ήταν δικαιολογημένο το συμπέρα-
σμα του άρθρου, σύμφωνα με το οποίο ο επιχειρησι-
ακός κόσμος του Ηνωμένου Βασιλείου θα τα πήγαινε 
πολύ καλύτερα εάν δεν υπήρχαν γυναίκες στα διοι-
κητικά συμβούλια. Το συμπέρασμα της δημοσιογρά-
φου είχε βασιστεί σε ορισμένα στοιχεία που έδειχναν 
ότι οι γυναίκες διευθυντές είχαν αρνητικό αντίκτυ-
πο στην απόδοση των επιχειρήσεων καθώς επιχειρή-

σεις με γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια έτειναν να 
έχουν χειρότερη απόδοση από επιχειρήσεις των οποί-
ων τα διοικητικά συμβούλια αποτελούνταν αποκλει-
στικά από άντρες. Έτσι, οι Ryan και Haslam (2005a) 
διεξήγαγαν μια αρχειακή μελέτη, χρησιμοποιώντας τα 
ίδια στοιχεία10 στα οποία η δημοσιογράφος είχε βασί-
σει το συμπέρασμά της αλλά δεν βρήκαν καμία υπο-
στήριξη για αυτό. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Ryan και Haslam (2005a) 
ανακάλυψαν ότι οι διορισμοί γυναικών σε διοικητι-
κά συμβούλια δεν ακολουθούνταν από πτώση στην 
απόδοση των επιχειρήσεων. Αντιθέτως, η ανάλυση 
των στοιχείων τούς οδήγησε στο ανάποδο συμπέρα-
σμα, ότι δηλαδή η κακή απόδοση των επιχειρήσεων 
ακολουθούνταν από τον διορισμό γυναικών σε διοι-
κητικά συμβούλια. Με άλλα λόγια, σε καιρούς χαμη-
λής επιχειρησιακής απόδοσης οι γυναίκες φαίνεται να 
είχαν ένα προβάδισμα στη διασφάλιση θέσεων ηγεσί-
ας, κάτι που οδήγησε τους ερευνητές να επινοήσουν 
τον όρο «γυάλινος γκρεμός» για να κάνουν νύξη τόσο 
στο «ύψος» του ρόλου αυτών των θέσεων ηγεσίας 
όσο και στην ανασφάλεια που γεννά η «ακροβασία» 
ενός τέτοιου ρόλου. 

Ίσως το προβάδισμα που ενέχει ένας γυάλινος 
γκρεμός να εξηγεί γιατί μετά τον απόηχο της παγκό-
σμιας οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2007-2008 
περισσότερες γυναίκες έχουν αναδειχθεί σε περισσό-
τερες ηγετικές θέσεις.11 Το πιο τρανταχτό παράδειγ-
μα μάλλον αποτελεί η ανάδειξη της Κριστίν Λαγκάρντ 
ως Γενικής Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου το 2011. Αλλά και στη «μεταμνημονιακή» Ελ-
λάδα της κρίσης παρατηρείται σημαντική άνοδος στη 
γυναικεία εκπροσώπηση σε επίπεδο κοινοβουλίου σε 
σύγκριση με την «προμνημονιακή» Ελλάδα. Σύγκριση 
του μέσου όρου (14,15%)12 των εκλεγμένων γυναικών 
στις τέσσερις εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις που 
προηγήθηκαν της υπογραφής του πρώτου Μνημονί-
ου το 2010 με τον αντίστοιχο μέσο όρο (20,33%) που 
προκύπτει από τις τέσσερις αναμετρήσεις που έλα-
βαν χώρα μετά το 2010 αποκαλύπτει σημαντική αύξη-

9  Judge, E. (2003). “Women on board: Help or hindrance?”, The Times, p. 21.
10  Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις αυξομειώσεις στις μηνιαίες τιμές των μετοχών των 100 μεγαλύτερων εταιρειών του Χρηματιστηρίου του Λονδί-

νου (FTSE 100) ακριβώς πριν και μετά τον διορισμό είτε ανδρών είτε γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εν λόγω εταιρειών.
11  Ryan et al. (2015).
12  Ο μέσος όρος του 14,15% προκύπτει  από τα ποσοστά γυναικών βουλευτών που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2000 (10,3%), 

του 2004 (13%), του 2007 (16%) και του 2009 (17,3%). Ο μέσος όρος 20,33% προκύπτει από τα ποσοστά γυναικών βουλευτών κατά τις εκλογικές 
αναμετρήσεις του Μαΐου (18,7%) και του Ιουνίου 2012 (21%) καθώς και από του Ιανουαρίου (23,3%) και του Σεπτεμβρίου 2015 (18,3%). Τα στοιχεία 
προέρχονται από το Παρατηρητήριο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ).
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ση της τάξης του 43%. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό 
ότι, ενώ η αυξητική πορεία της γυναικείας εκπροσώ-
πησης στο ελληνικό κοινοβούλιο έβαινε σχετικά ομα-
λά13 μέχρι την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου, η 
πορεία αυτή επιταχύνθηκε σημαντικά και απότομα από 
το 2010 και μετά όπως θα φανεί αμέσως παρακάτω.

Αναλυτικότερα, οι τέσσερις εκλογικές αναμετρή-
σεις που προηγήθηκαν του 2010 αφορούν μια περίο-
δο 12 ετών ξεκινώντας από τις εκλογές του 2000 και 
τελειώνοντας με αυτές του 2009 από τις οποίες προ-
έκυψε κοινοβούλιο που λύθηκε το 2012. Στο διάστη-
μα αυτό παρατηρήθηκε απόλυτη αύξηση της γυναι-
κείας εκπροσώπησης κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες: 
από 10,3% στις εκλογές του 2000 σε 17,3% στις εκλο-
γές του 2009. Όμως, σε ένα διάστημα μόλις τεσσά-
ρων ετών (2012-2016) οι τέσσερις εκλογικές αναμε-
τρήσεις οι οποίες μεσολάβησαν οδήγησαν σε απόλυτη 
αύξηση της γυναικείας εκπροσώπησης που έφτασε 
έως και τις έξι ποσοστιαίες μονάδες χάρη στο 23,3% 
των εκλογών του Ιανουαρίου 2015. Με άλλα λόγια, 
στο ένα τέταρτο του χρόνου (2012-2015) επετεύχθη 
σχεδόν ίδια αύξηση με αυτή που επετεύχθη στον τε-
τραπλάσιο χρόνο (2000-2012). Το δεδομένο αυτό δεν 
δύναται να εξηγηθεί από μια απλή γραμμική αυξητική 
πορεία της γυναικείας εκπροσώπησης. Χρειάστηκε να 
μεσολαβήσει η κρίση του 2010, η οποία σηματοδοτή-
θηκε από την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου, για 
να επιταχυνθεί τόσο απότομα η συμμετοχή των γυναι-
κών στο ελληνικό κοινοβούλιο. 

Βέβαια, κάποιος θα μπορούσε να αποδώσει τη συ-
γκεκριμένη απότομη αύξηση της γυναικείας εκπρο-
σώπησης στο γεγονός ότι το 2008 καθιερώθηκε για 
πρώτη φορά η ποσόστωση σύμφωνα με την οποία 
τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού αριθμού των υπο-
ψηφίων στο σύνολο της επικράτειας θα πρέπει να εκ-
προσωπείται από το κάθε φύλο στους συνδυασμούς 
των κομμάτων. Για να αποκλειστεί αυτή η εναλλακτι-
κή ερμηνεία, αναφέρουμε αντίστοιχη σύγκριση στο 
πλαίσιο της γυναικείας εκπροσώπησης στη σύνθεση 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου όπου 
δεν υπήρξε απόφαση περί ποσόστωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά την πενταετία που προη-
γήθηκε του πρώτου Μνημονίου (2005-2009) ο μέσος 
όρος των γυναικών μελών του Αρείου Πάγου ανήλθε 
στο 14,2%, ποσοστό που σχεδόν διπλασιάστηκε (26%) 
κατά την επόμενη πενταετία (2010-2014).14 Μάλιστα, 
είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην ιστορία των 
182 χρόνων λειτουργίας του ο Άρειος Πάγος είχε μό-
λις δύο γυναίκες προέδρους εκ των οποίων και οι δύο 
αναδείχθηκαν μετά το 2010, η μία το 2011 και η άλλη 
το 2015.15 Τώρα, αν κανείς θεωρήσει το 2015 ως το 
απόγειο της ελληνικής οικονομικής κρίσης δεδομένης 
της πρωτόγνωρης επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων στο 
εθνικό τραπεζικό σύστημα και της απειλής παγώμα-
τος της εξωτερικής χρηματοδότησης της χώρας, τότε 
δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το 2015 θα μεί-
νει στην ιστορία ως η πρώτη χρονιά όπου ο πρωθυ-
πουργικός θώκος καλύφθηκε από γυναίκα. Ο λόγος 
για τη Βασιλική Θάνου, τη δεύτερη γυναίκα Πρόεδρο 
του Αρείου Πάγου, η οποία έγινε και η πρώτη γυναί-
κα Πρωθυπουργός, έστω και υπηρεσιακή. 

Αλλά και εντός της κλιμακούμενης ελληνικής οικο-
νομικής κρίσης, δηλαδή μετά το 2010, οπότε η ποσό-
στωση είχε ήδη εφαρμοστεί και δεν θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ως εναλλακτική ερμηνεία για την απότομη 
αύξηση της γυναικείας εκπροσώπησης στον χώρο της 
πολιτικής, η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δημο-
τικών και περιφερειακών εκλογών του 2010 με αυτά 
του 2014 ανά φύλο σε επίπεδο δημάρχου και περιφε-
ρειάρχη αποκαλύπτουν παρομοίως απότομες αυξητι-
κές τάσεις. Αναλυτικότερα, το ποσοστό των γυναικών 
σε θέσεις δημάρχου μετά τις δημοτικές εκλογές του 
2014 (4,92%) διπλασιάστηκε σε σχέση με τις δημοτι-
κές εκλογές του 2010 (2,46%), ενώ μετά τις περιφε-
ρειακές εκλογές του 2014 το ποσοστό των γυναικών 
σε θέσεις περιφερειάρχη εκτοξεύτηκε στο 15,38% από 
το 0% των εκλογών του 2010.16

Ωστόσο, αν και οι καιροί κρίσης ή χαμηλής επιχει-
ρησιακής απόδοσης μπορεί να θεωρηθούν ως μια ευ-
καιρία για ανάληψη ρίσκου17 ώστε να δοκιμαστεί κάτι 
καινούργιο, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια που πε-
ριλαμβάνουν ενδέχεται να αυξήσουν τις πιθανότητες 

13 Μοσχοβάκου, Ν. (2015).
14  Ο μέσος όρος του 14,2% προκύπτει από τα ποσοστά γυναικών μελών του Αρείου Πάγου κατά τις χρονιές 2005 (6%), 2006 (11%), 2007 (18%), 2008 

(17%) και 2009 (19%). Ο μέσος όρος του 26% προκύπτει από τα ποσοστά γυναικών μελών του Αρείου Πάγου κατά τις χρονιές 2010 (21%), 2011 
(21%), 2012 (26%), 2013 (31%) και 2014 (31%). Τα στοιχεία προέρχονται από το Παρατηρητήριο της ΓΓΙΦ.

15  Τα στοιχεία προέρχονται από το Παρατηρητήριο της ΓΓΙΦ.
16  Ibid.
17 Boin & Hart (2003), Kahneman & Tversky (1979).
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αποτυχίας και επακόλουθης στασιμότητας των γυναι-
κών από άποψη ανόδου στην ιεραρχία. Προς επίρρω-
ση τούτου, έρευνες έχουν δείξει ότι η ηγεσία εξιδανι-
κεύεται σε τέτοιο βαθμό18 ώστε τόσο οι θετικές όσο 
και οι αρνητικές επιδόσεις μιας εταιρείας ή μιας επι-
χείρησης να είναι πιο πιθανό να αποδοθούν στον ίδιο 
τον ηγέτη, παρά σε περιβαλλοντικούς ή άλλους παρά-
γοντες.19 Άρα, σε σύγκριση με τους άνδρες, οι γυναί-
κες ηγέτες φαίνεται να είναι περισσότερο εκτεθειμένες 
στην κριτική και την απόδοση ευθυνών για αρνητικές 
επιχειρησιακές επιδόσεις, οι οποίες, ωστόσο, έχουν 
αρχίσει πολύ πριν τον διορισμό τους.20 

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας μπορεί να 
είναι επιζήμιο για την περαιτέρω σταδιοδρομία των 
γυναικών, επειδή η φήμη τους ως ηγέτες προβλημα-
τικών επιχειρήσεων ενδέχεται να τους στερήσει μελ-
λοντικών ευκαιριών για ανάληψη ηγετικών θέσεων 
σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις, δεδομένου ότι οι 
ηγέτες προβληματικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν 
περισσότερες πιθανότητες να μη διοριστούν σε θέσεις 
ηγεσίας στο μέλλον.21 Συνεπώς, το εύρημα του γυάλι-
νου γκρεμού είναι πολύ σημαντικό γιατί παρέχει απο-
δείξεις για το ότι η καριέρα των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις είναι πολύ πιο επισφαλής από ό,τι των ανδρών.

2.2 ΠΕρΑιτΕρω κΑτΑγρΑφΕς 
του φΑινομΕνου

Στο διάστημα των δέκα τελευταίων ετών έχει κατα-
στεί ξεκάθαρο ότι το φαινόμενο του γυάλινου γκρε-
μού δεν αφορά μόνο τις μεγαλύτερες εταιρείες του 
Ηνωμένου Βασιλείου καθώς έχει καταγραφεί σε αρ-
κετές αρχειακές έρευνες με διαφορετικά δείγματα.22 
Για παράδειγμα, αρχειακή ανάλυση με δείγμα τις 500 
μεγαλύτερες αμερικανικές επιχειρήσεις έχει δείξει ότι 
για εκείνες που είχαν εμπλακεί σε κάποιο σκάνδαλο τα 
προηγούμενα χρόνια ήταν πιο πιθανή η παρουσία γυ-
ναικών στις ανώτερες διοικητικές θέσεις.23 Παρόμοια 
συμπεράσματα εξήχθησαν από ανάλυση των ίδιων επι-
χειρήσεων για την περίοδο 1996 έως 2000, δείχνοντας 
ότι επιχειρήσεις χαμηλής απόδοσης είχαν περισσότε-

ρες πιθανότητες να προωθήσουν σε θέσεις διευθύ-
νοντα συμβούλου γυναίκες παρά λευκούς άντρες.24 

Αλλά και πέραν του επιχειρηματικού κόσμου έχουν 
υπάρξει καταγραφές του φαινομένου του γυάλινου 
γκρεμού – συγκεκριμένα στον χώρο της πολιτικής. 
Παραδείγματος χάρη, αρχειακή ανάλυση των βρε-
τανικών εθνικών εκλογών του 2005 έχει δείξει ότι οι 
γυναίκες υποψήφιοι του Συντηρητικού Κόμματος συ-
γκέντρωσαν στατιστικά σημαντικά λιγότερες ψήφους 
από τους άντρες συνυποψήφιούς τους.25 Ο λόγος είχε 
να κάνει αποκλειστικά με το ότι οι γυναίκες υποψήφι-
οι διεκδικούσαν έδρες που ήταν πολύ πιο δύσκολο να 
κερδηθούν. Η δυσκολία σχετιζόταν με το ότι οι αντίπα-
λοί τους είχαν κερδίσει μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων 
στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.  

Κάτι παρόμοιο φαίνεται να έχει συμβεί και με τις τε-
λευταίες εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 στην 
Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, έκθεση του Κέντρου Ερευ-
νών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)26 διαπιστώνει ότι 
στις τελευταίες εκλογές μεγάλος αριθμός γυναικών 
υποψηφίων τοποθετήθηκε σε μη εκλόγιμες θέσεις με 
αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού εκλεγμένων γυ-
ναικών κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκρι-
ση με τις ακριβώς προηγούμενες εκλογές του Ιανου-
αρίου 2015. Μάλιστα, ίσως να μην είναι τυχαίο ότι το 
2015, στο απόγειο της ελληνικής οικονομικής κρίσης, 
παρατηρήθηκε και το «απόγειο» του φαινομένου του 
γυάλινου γκρεμού σε ό,τι αφορά τη γυναικεία εκπρο-
σώπηση στο ελληνικό κοινοβούλιο. 

Αναλυτικότερα, στις πρώτες εκλογές σημειώθη-
κε το υψηλότερο ποσοστό γυναικών (23,3%) που έχει 
σημειωθεί ποτέ στην Ελλάδα, πράγμα που συνάδει με 
την «αναρριχητική» πτυχή του φαινομένου του γυάλι-
νου γκρεμού σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες προ-
τιμώνται σε ηγετικές θέσεις σε περίοδο κρίσης. Από 
την άλλη, στις δεύτερες εκλογές σημειώθηκε σημα-
ντική πτώση του ποσοστού των γυναικών βουλευ-
τών μέσω της τοποθέτησης μεγάλου αριθμού γυναι-
κών υποψηφίων σε μη εκλόγιμες θέσεις, πράγμα που 
συνάδει με την «καταρριχητική» πτυχή του φαινομέ-

18  Το φαινόμενο είναι γνωστό ως «ρομαντισμός της ηγεσίας» (romance of leadership).
19 Haslam et al. (2001), Meindl (1995), Meindl,Ehrlich, & Dukerich (1985).
20  Ryan & Haslam (2005a).
21  Fama & Jensen (1983), Ferris, Jagannathan, & Pritchard (2003).
22  Ryan et al. (2015).
23  Brady, Isaacs, Reeves, Burroway, & Reynolds (2011). 
24  Cook & Glass (2014).
25  Ryan et al. (2010).
26  Μοσχοβάκου, Ν. (2015).
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νου σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες προτιμώνται 
σε ηγετικές θέσεις που περιλαμβάνουν υψηλές πιθα-
νότητες κινδύνου και επακόλουθης αποτυχίας. Έτσι, 
λοιπόν, συνδυαστικά οι δύο εθνικές εκλογικές ανα-
μετρήσεις του 2015 φαίνεται να παρέχουν στήριξη 
τόσο για την αναρρίχηση σε θέσεις ηγεσίας που προ-
βλέπει το φαινόμενο του γυάλινου γκρεμού σε καιρό 
κρίσης όσο και για το συνακόλουθο «γκρέμισμα» από 
τις ίδιες θέσεις. 

Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι το φαινόμε-
νο του γυάλινου γκρεμού έχει αναπαραχθεί σε πειρα-
ματικές έρευνες ποικίλων συνθηκών και περιστάσεων 
όπου διερευνώνται οι διαδικασίες απόφασης για την 
πρόσληψη υποψηφίων σε διευθυντικές θέσεις εται-
ρειών αύξουσας ή φθίνουσας απόδοσης.27 Αυτό που 
συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις έρευνες είναι ότι οι 
συμμετέχοντες διαβάζουν ένα σενάριο, το οποίο ανα-
φέρεται σε κάποια εταιρεία που το τελευταίο διάστη-
μα σημειώνει είτε αύξουσα είτε φθίνουσα απόδοση και 
που έχει μια κενή διευθυντική θέση. Στη συνέχεια, κα-
λούνται να βαθμολογήσουν ή να αξιολογήσουν την κα-
ταλληλότητα ανδρών και γυναικών που έχουν τα ίδια 
προσόντα και που θέτουν υποψηφιότητα για τη συ-
γκεκριμένη θέση. 

Η τάση που γενικά παρατηρείται στις παραπάνω 
έρευνες συνάδει με το φαινόμενο του γυάλινου γκρε-
μού: δηλαδή, όταν η εταιρεία περιγράφεται ως έχου-
σα αύξουσα απόδοση, άνδρες και γυναίκες έχουν ίσες 
πιθανότητες να προταθούν για διορισμό, αλλά, όταν 
περιγράφεται ως έχουσα φθίνουσα απόδοση, οι συμ-
μετέχοντες δείχνουν συντριπτική προτίμηση στη γυ-
ναίκα υποψήφιο για τη διευθυντική θέση.28 Μάλιστα, 
η τάση αυτή παρατηρείται και σε πειραματικές συν-
θήκες άσχετες με τον επιχειρηματικό κόσμο. Παρα-
δείγματα αποτελούν ψηφοφόροι που προτιμούν μια 
γυναίκα πολιτικό για τη διεκδίκηση έδρας στις εκλο-
γές μιας δύσκολης περιφέρειας29, μαθητές γυμνασίου 
που προτιμούν μια κοπέλα στη θέση του εκπροσώπου 
ενός μουσικού φεστιβάλ φθίνουσας δημοτικότητας30 
και δικηγόροι που προτιμούν να αναθέσουν μια επικίν-

δυνη και άκρως αμφιλεγόμενη νομική υπόθεση σε μια 
γυναίκα δικηγόρο από ό,τι σε έναν άνδρα δικηγόρο31.

Έχοντας κανείς στοιχειοθετήσει το φαινόμενο του 
γυάλινου γκρεμού τόσο μέσω αρχειακών όσο και μέσω 
πειραματικών ερευνών επιχειρηματικού ή μη πλαισίου, 
είναι λογικό να αναρωτηθεί γιατί οι γυναίκες έχουν την 
τάση να διορίζονται σε ηγετικές θέσεις που είναι πιο 
επικίνδυνες και επισφαλείς και που είναι πιο πιθανό 
να οδηγήσουν σε αποτυχία. Το ίδιο ερώτημα μπορεί 
να αναδιατυπωθεί και ως εξής: για ποιον λόγο ή για 
ποιους λόγους οι άνδρες έχουν περισσότερες πιθανό-
τητες από τις γυναίκες να διοριστούν σε ηγετικές θέ-
σεις που είναι ασφαλείς και που δεν ενέχουν κανένα 
κίνδυνο; Μια απάντηση στο ερώτημα αυτό θα επιχει-
ρηθεί στο επόμενο μέρος του παρόντος κεφαλαίου. 
Εκεί θα εξεταστεί μια σειρά από κοινωνιοψυχολογι-
κούς μηχανισμούς, οι οποίοι φαίνεται να ευθύνονται 
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό για την παρουσία 
του γυάλινου γκρεμού.

3.	 ΠΙΘΑΝΟΙ	
ΚΟΙΝΩΝΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ	
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ	ΓΙΑ	
ΤΟΝ	ΓΥΑΛΙΝΟ	ΓΚΡΕΜΟ

3.1 ςτΕρΕοτυΠΑ κΑι ΑρρητΕς θΕωριΕς  
γιΑ το φυλο κΑι την ηγΕςιΑ: 
«ςκΕφτΕιτΕ διΕυθυντη-ςκΕφτΕιτΕ 
ΑνδρΑ»

Μία από τις εξηγήσεις που έχουν προταθεί για το φαι-
νόμενο του γυάλινου γκρεμού έχει να κάνει με τις στε-
ρεοτυπικές αντιλήψεις και τις άρρητες θεωρίες των 
ανθρώπων αναφορικά με το φύλο και την ηγεσία.32 
Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται να υπάρχει ασυμβατότη-
τα33 μεταξύ των στερεοτυπικών αντιλήψεων για το 
τι σημαίνει να είναι κανείς καλός ηγέτης και το τι ση-
μαίνει να είναι κανείς γυναίκα. Αυτή η ασυμβατότητα 
απεικονίζεται εύγλωττα από ένα στερεότυπο που με-
λετήθηκε πρώτη φορά από τη Schein (1973) και που 

27  Ryan et al. (2015).
28  Haslam & Ryan (2008).
29  Ryan et al. (2010).
30  Haslam & Ryan (2008).
31  Ashby et al. (2007).
32  Ryan et al. (2015).
33  Agars (2004), Deal & Stevenson (1998), Dieckman & Eagly (2000), Eagly & Karau (2002), Eagly, Makhijani, & Klonsky (1992), Koenig, Eagly, Mitchell, 

& Ristikari (2011), Rudman & Glick (1999, 2001), Ryan & Haslam (2005b), Ryan et al. (2011), Schein (1973, 1975, 2001), Sczesny (2003). Για παρό-
μοιες στερεοτυπικές αντιλήψεις στην Ελλάδα παραπέμπουμε στην έρευνα της Πετράκη-Κώττη (1996).
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η ίδια ονόμασε «σκεφτείτε διευθυντή-σκεφτείτε άν-
δρα»34. Σύμφωνα με αυτό, οι άνδρες σε σύγκριση με 
τις γυναίκες είναι πιο πιθανό να γίνουν αντιληπτοί ως 
έχοντες τα απαιτούμενα αρχηγικά χαρακτηριστικά 
ενός διευθυντή, όπως είναι η επιθετικότητα, η αντα-
γωνιστικότητα και η φιλοδοξία. 

Η συμβατότητα των αντιλήψεων για τους άνδρες 
και τους ηγέτες και η ασυμβατότητα των αντιλήψεων 
για τις γυναίκες και τους ηγέτες έχει μελετηθεί διε-
ξοδικά στο πλαίσιο της θεωρίας της προκατάληψης35 
των Eagly και Karau (2002) για τη συνάφεια ρόλων. 
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, οι στερεοτυ-
πικές αντιλήψεις των ανθρώπων για τους άνδρες και 
τις γυναίκες διαμορφώνουν ρόλους για τα δύο φύλα, 
οι οποίοι περιλαμβάνουν τόσο περιγραφικές όσο και 
κανονιστικές προσδοκίες. Οι πρώτες είναι προσδοκί-
ες για το τι κάνουν τα δύο φύλα στην πραγματικότη-
τα ενώ οι δεύτερες αποτελούν προσδοκίες για το τι τα 
δύο φύλα οφείλουν ή πρέπει να κάνουν. Οι Eagly και 
Karau (2002) υποστηρίζουν ότι οι παραπάνω προσ-
δοκίες θέλουν τους άνδρες και τις γυναίκες να έχουν 
διαφορετικά τυπικά γνωρίσματα, τα οποία συμπεραί-
νονται από καθημερινές παρατηρήσεις, σύμφωνα με 
τις οποίες οι άνδρες και οι γυναίκες αναλαμβάνουν, 
αντίστοιχα, τον ρόλο του προστάτη της οικογένειας 
και τον ρόλο της νοικοκυράς. 

Πράγματι, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι 
οι άνδρες περιγράφονται ως περισσότερο ικανοί και 
αρχηγικοί από τις γυναίκες και ότι εκείνες με τη σει-
ρά τους περιγράφονται ως περισσότερο συνεργα-
τικές και εκφραστικές από τους άντρες.36 Ωστόσο, 
ανεξαρτήτως του αν αυτές οι προσδοκίες ανταπο-
κρίνονται στην πραγματικότητα, η κανονιστική τους 
διάσταση είναι τόσο διάχυτη που διέπει τις αντι-
λήψεις των ανθρώπων και στον χώρο της εργασί-
ας, με αποτέλεσμα οι ηγέτες να γίνονται αντιληπτοί 
όχι μόνο στο πλαίσιο του επαγγελματικού τους ρό-
λου αλλά και στο πλαίσιο του ρόλου που αποδίδε-
ται στο φύλο τους.37 

Οι Eagly και Karau (2002), λοιπόν, θεωρούν ότι 
στον βαθμό που η συνεργατικότητα του γυναικείου 
ρόλου δεν είναι συναφής ή συμβατή με την αρχηγικό-

τητα του ηγετικού ρόλου, δύο μορφές προκατάληψης 
ενδέχεται να προκύψουν: α) λιγότερο ευνοϊκή αξιο-
λόγηση των δυνατοτήτων των γυναικών να αναλά-
βουν ηγετικούς ρόλους σε σύγκριση με τους άνδρες 
και β) λιγότερο ευνοϊκή αξιολόγηση της πραγματικής 
συμπεριφοράς των γυναικών ηγετών. Ο πρώτος τύ-
πος προκατάληψης είναι σε θέση να εξηγήσει εν μέ-
ρει γιατί οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις ανώ-
τερες διευθυντικές θέσεις της εργασιακής ιεραρχίας: 
στον βαθμό που οι γυναίκες υποψήφιοι για τις θέσεις 
αυτές θεωρούνται a priori λιγότερο ικανές και αρχηγι-
κές σε σύγκριση με τους άνδρες συνυποψήφιούς τους, 
είναι πολύ πιθανότερο να διοριστούν στις θέσεις αυ-
τές οι άνδρες υποψήφιοι. Οι πιθανότητες είναι ακόμη 
υψηλότερες εάν λάβει κανείς υπόψη του το γεγονός 
ότι η ισχύς του στερεοτύπου «σκεφτείτε διευθυντή-
σκεφτείτε άνδρα» παραμένει υψηλή για ηγετικές θέ-
σεις υψηλού κύρους και δη στο μυαλό των ανδρών38, 
οι οποίοι βρίσκονται στην πλεονεκτική θέση να διο-
ρίζουν υποψήφιους διευθυντές αφού η πλειοψηφία 
των εργοδοτών είναι άνδρες. 

Συνεπώς, είναι προφανές ότι ο πρώτος τύπος προ-
κατάληψης που προβλέπει η θεωρία των Eagly και 
Karau (2002) συμβάλλει στη διαιώνιση της αριθμητι-
κής κυριαρχίας των ανδρών στα υψηλότερα κλιμάκια 
της ιεραρχίας χάρη στο ότι η συνάφεια του ανδρικού 
ρόλου με τις προσδοκίες για τον ρόλο του ηγέτη αυ-
ξάνεται όσο αυξάνεται το κύρος της ηγετικής θέσης. 
Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο τύπο προκατάληψης, αυ-
τός φαίνεται να θέτει επιπρόσθετα εμπόδια στην άνο-
δο των γυναικών στα υψηλότερα κλιμάκια. Οι Rudman 
και Glick (1999) έχουν δείξει, από τη μία, ότι οι αρχη-
γικές γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να γίνουν αρε-
στές επειδή προσβάλλουν την κανονιστική προσδοκία 
περί γυναικείας συνεργατικότητας, με αποτέλεσμα να 
μειώνονται οι πιθανότητες πρόσληψης ή προαγωγής 
τους. Από την άλλη, αν και οι συνεργατικές γυναίκες 
είναι περισσότερο πιθανό να γίνουν αρεστές, διατρέ-
χουν και πάλι λιγότερες πιθανότητες να προσληφθούν 
ή να προαχθούν, επειδή δεν συμμορφώνονται με την 
κανονιστική προσδοκία περί αρχηγικής συμπεριφο-
ράς, η οποία απαιτείται από τους ηγέτες. 

34  Μετάφραση του «think manager-think male» (Schein, 1973).
35  Μετάφραση του «Role Congruity Theory of Prejudice» (Eagly & Karau, 2002).
36  Diekman & Eagly (2000). Μετάφραση του agentic ως «αρχηγικός, -ή» και του communal ως «συνεργατικός, -ή». Τα ομόρριζα ουσιαστικά «agency» 

και «communality» μεταφράζονται αντίστοιχα ως «αρχηγικότητα» και «συνεργατικότητα».
37  Eagly et al. (1992).
38  Koenig et al. (2011).
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Μάλιστα, οι Eagly et al. (1992) έχουν δείξει με τη 
σειρά τους ότι οι γυναίκες ηγέτες τείνουν να αξιολο-
γούνται λιγότερο ευνοϊκά από τους άνδρες ηγέτες 
όταν το στυλ ηγεσίας τους είναι περισσότερο αρχη-
γικό παρά συνεργατικό λόγω της προαναφερθείσας 
ελλιπούς συμμόρφωσης στην κανονιστική προσδοκία 
περί γυναικείας συνεργατικότητας. Επομένως, οι γυ-
ναίκες ηγέτες έχουν λιγότερες πιθανότητες προαγω-
γής στα υψηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας από ό,τι 
έχουν οι άνδρες. Με άλλα λόγια, οι γυναίκες ηγέτες 
αντιμετωπίζουν το εξής δίλημμα: είτε να συμμορφω-
θούν με τον ρόλο του φύλου τους, διατρέχοντας τον 
κίνδυνο να θεωρηθούν αναποτελεσματικές ως ηγέ-
τες, είτε να συμμορφωθούν με τον ρόλο του ηγέτη δι-
ατρέχοντας τον κίνδυνο να θεωρηθούν ανεπαρκείς ή 
μη αρεστές ως γυναίκες.39

Παρά το ότι όλη η προηγούμενη συζήτηση ανα-
φορικά με το στερεότυπο «σκεφτείτε διευθυντή-σκε-
φτείτε άνδρα» και η θεωρία προκατάληψης για τη 
συνάφεια ρόλων απαντούν ικανοποιητικά στο ερώ-
τημα του γιατί οι άνδρες γενικά είναι πιο πιθανό να 
διοριστούν σε θέσεις ηγεσίας, δεν απαντά στην ου-
σία του γυάλινου γκρεμού, δηλαδή στο γιατί οι γυ-
ναίκες προτιμώνται για θέσεις ηγεσίας που είναι πιο 
επισφαλείς και πιο επιρρεπείς σε αποτυχία. Το πρό-
βλημα φαίνεται να έγκειται στο ότι δεν έχουν ληφθεί 
υπόψη τυχόν παραλλαγές του παραπάνω στερεοτύ-
που. Αντί, δηλαδή, να επικεντρωθεί κανείς στη με-
λέτη των απαιτούμενων χαρακτηριστικών της ηγε-
σίας σε επιτυχημένες επιχειρήσεις, ίσως να ήταν πιο 
χρήσιμο να επικεντρωθεί στη μελέτη των απαιτού-
μενων χαρακτηριστικών της ηγεσίας σε ανεπιτυχείς 
επιχειρήσεις καθώς αυτά μπορεί να είναι διαφορε-
τικά από τα πρώτα.40 

3.2 ςτΕρΕοτυΠΑ κΑι ΑρρητΕς  
θΕωριΕς γιΑ το φυλο κΑι  
την ηγΕςιΑ: «ςκΕφτΕιτΕ κριςη- 
ςκΕφτΕιτΕ γυνΑικΑ»

Όντως, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η στε-
ρεοτυπική σύνδεση της αποτελεσματικής ηγεσίας με 
τους άνδρες εξασθενεί σε περιόδους κρίσης.41 Αυτή 

η εξασθένηση συνεπάγεται ότι στο πλαίσιο εταιρειών 
ή επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν κρίση ή κίνδυνο, 
οι άνθρωποι ενδέχεται να στηριχθούν σε ένα διαφο-
ρετικό είδος σύνδεσης που ανοίγει τον δρόμο για τον 
γυάλινο γκρεμό και που οι Ryan et al. (2011) έχουν 
ονομάσει «σκεφτείτε κρίση-σκεφτείτε γυναίκα». Ο λό-
γος για τη συγκεκριμένη σύνδεση βασίζεται στο ότι 
η συνεργατικότητα, χαρακτηριστικό που όπως φάνη-
κε παραπάνω θεωρείται περισσότερο γυναικείο παρά 
ανδρικό, μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ένα πιο χρήσι-
μο εργαλείο σε περιόδους κρίσης. Πράγματι, οι Ryan 
et al. (2011) βρήκαν ότι οι περιγραφικές και οι κανο-
νιστικές προσδοκίες για τα προσόντα που οι διευθυ-
ντές αποτυχημένων επιχειρήσεων έχουν ή θα έπρεπε 
να έχουν, αντίστοιχα, ήταν πολύ πιο έντονα συνδεδε-
μένες με στερεοτυπικά γυναικεία γνωρίσματα από ό,τι 
με στερεοτυπικά ανδρικά γνωρίσματα. Συνεπώς, ενδέ-
χεται κάλλιστα οι γυναίκες να διορίζονται κατά προ-
τίμηση σε ηγετικές θέσεις εταιρειών σε κρίση λόγω 
των άρρητων θεωριών των ανθρώπων για το φύλο 
και την κρίση ή τον κίνδυνο.  

Πειραματική επαλήθευση αυτού του ενδεχομένου 
έχει παρασχεθεί από τους Bruckmüller και Branscombe 
(2010), oι οποίοι έδωσαν στους συμμετέχοντες ένα σε-
νάριο στο οποίο περιγραφόταν μια θέση ηγεσίας σε 
μια επιτυχημένη επιχείρηση ή σε μια υπό κρίση επι-
χείρηση. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 
αξιολογήσουν για τη θέση έναν άνδρα και μια γυναί-
κα υποψήφιο με βάση στερεοτυπικά ανδρικά και γυ-
ναικεία γνωρίσματα που συνδέονται αντίστοιχα με τα 
στερεότυπα «σκεφτείτε διευθυντή-σκεφτείτε άνδρα» 
και «σκεφτείτε κρίση-σκεφτείτε γυναίκα». Μερικά από 
τα στερεοτυπικά ανδρικά γνωρίσματα ήταν η ανεξαρ-
τησία και η αποφασιστικότητα ενώ μερικά από τα στε-
ρεοτυπικά γυναικεία γνωρίσματα ήταν οι δεξιότητες 
επικοινωνίας και η ικανότητα ενθάρρυνσης των άλ-
λων. Αυτό που βρήκαν οι ερευνητές ήταν ότι ήταν πιο 
πιθανό να επιλεγεί ο άνδρας υποψήφιος στο πλαίσιο 
μιας επιτυχημένης επιχείρησης και η γυναίκα υποψήφι-
ος στο πλαίσιο μιας επιχείρησης σε κρίση και ο λόγος 
σχετιζόταν εν μέρει με το ότι ο άνδρας είχε περιγρα-
φεί ως πιο στερεοτυπικά αρρενωπός ενώ η γυναίκα 
ως πιο στερεοτυπικά θηλυκή.

39  Eagly et al. (1992), Eagly & Karau (2002), Rudman & Glick (1999,2001).
40 Ryan & Haslam (2005a, 2005b, 2007), Ryan et al. (2011).
41 Pillai (1996).
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Προς την ίδια κατεύθυνση έχουν κινηθεί και τα απο-
τελέσματα από μια ακόμα πειραματική διερεύνηση της 
σχέσης μεταξύ του φαινομένου του γυάλινου γκρε-
μού και του στερεοτύπου «σκεφτείτε κρίση-σκεφτεί-
τε γυναίκα». Οι Gartzia, Ryan, Balluerka και Aritzeta 
(2012) ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να αξιολογή-
σουν άνδρες και γυναίκες υποψηφίους για μια ηγετική 
θέση εντός μιας επιχείρησης σε κρίση με τη διαφορά 
ότι κάθε υποψήφιος περιγραφόταν ως στερεοτυπικά 
αρρενωπός ή θηλυκός. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα 
αποτελέσματα έδειξαν σαφή προτίμηση των συμμετε-
χόντων για τις γυναίκες υποψηφίους. Ωστόσο, παρα-
τηρήθηκε επίσης μια γενική προτίμηση για υποψηφί-
ους που είχαν περιγραφεί ως στερεοτυπικά θηλυκοί. 

Επομένως και σύμφωνα με τη θεωρία προκατάλη-
ψης των Eagly και Karau (2002) για τη συνάφεια ρό-
λων, στον βαθμό που η αντιληπτή συνάφεια του γυ-
ναικείου ρόλου με τις προσδοκίες για τον ηγετικό ρόλο 
σε ανεπιτυχείς ή υπό κρίση επιχειρήσεις είναι μεγαλύ-
τερη από αυτή του ανδρικού ρόλου, το αποτέλεσμα 
είναι η διαιώνιση της προκατάληψης κατά των γυναι-
κών στα ανώτερα κλιμάκια της εργασιακής ιεραρχίας. 
Και αυτό γιατί έτσι οι γυναίκες στερούνται της εξα-
σφάλισης ηγετικών ρόλων σε επιτυχημένες εταιρείες, 
εκτίθενται σε περισσότερη κριτική από ό,τι οι άνδρες 
και, συνεπώς, τίθεται σε κίνδυνο η μελλοντική τους 
σταδιοδρομία όπως συζητήθηκε πιο πάνω.42 Ωστόσο, 
περαιτέρω έρευνες έχουν αναδείξει την ύπαρξη πα-
ραγόντων που μετριάζουν ή εξειδικεύουν το στερεό-
τυπο «σκεφτείτε κρίση-σκεφτείτε γυναίκα» και συνα-
κόλουθα το φαινόμενο του γυάλινου γκρεμού. Τέτοιοι 
παράγοντες αποτελούν η φύση της κρίσης43 και η δι-
αθεσιμότητα οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων44. 

3.2.1 η φυςη της κριςης

Οι Ryan et al. (2011) διεξήγαν ένα πείραμα όπου όχι 
μόνο περιέγραφαν μια επιχείρηση σε κρίση αλλά και 
παρείχαν στους συμμετέχοντες μια σειρά από διαφο-
ρετικούς τρόπους κατά τους οποίους ο ηγέτης αναμε-
νόταν να δράσει εν μέσω της κρίσης. Οι τρόποι αυτοί 
ήταν οι εξής πέντε: α) ο ηγέτης παραμένει στο παρα-
σκήνιο και υπομένει την κρίση, β) λαμβάνει την ευθύνη 
για την αναπόφευκτη αποτυχία (δηλαδή γίνεται εξι-

λαστήριο θύμα), γ) διαχειρίζεται ανθρώπους και θέ-
ματα προσωπικού που προκύπτουν λόγω της κρίσης, 
δ) γίνεται εκπρόσωπος που εξασφαλίζει περιορισμό 
της ζημίας, ή ε) αναλαμβάνει τον έλεγχο και βελτιώνει 
την απόδοση της επιχείρησης. Στη συνέχεια, οι συμ-
μετέχοντες καλούνταν να αξιολογήσουν πόσο επιθυ-
μητά ήταν σε κάθε περίπτωση τόσο στερεοτυπικά αν-
δρικά όσο και στερεοτυπικά γυναικεία γνωρίσματα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συσχέτιση της κρί-
σης με τη γυναίκα, δηλαδή το στερεότυπο «σκεφτείτε 
κρίση-σκεφτείτε γυναίκα», παρατηρήθηκε μόνο όταν ο 
ηγέτης αναμενόταν να υπομείνει την κρίση, να ενεργή-
σει ως εξιλαστήριο θύμα ή, ακόμη περισσότερο, όταν 
χρειαζόταν να διαχειριστεί θέματα προσωπικού που 
προκύπτουν εν μέσω της κρίσης. Όμως, όταν ο ηγέτης 
αναμενόταν να εξασφαλίσει περιορισμό της ζημίας ή 
να βελτιώσει την απόδοση της επιχείρησης, η παραπά-
νω συσχέτιση δεν ήταν πλέον παρούσα καθώς τόσο τα 
ανδρικά όσο και τα γυναικεία γνωρίσματα ήταν εξίσου 
επιθυμητά. Τα αποτελέσματα αυτά συνεπάγονται ότι οι 
γυναίκες δεν διορίζονται σε θέσεις γυάλινου γκρεμού 
απλά και μόνο επειδή πιστεύεται ότι θα είναι σε θέση 
να περιορίσουν ή να αναστρέψουν την κρίση αλλά για-
τί γίνονται αντιληπτές ως καλά εξιλαστήρια θύματα και 
κυρίως γιατί πιστεύεται ότι έχουν τις κατάλληλες δεξιό-
τητες για να διαχειριστούν ανθρώπους εν μέσω κρίσης. 

3.2.2 η διΑθΕςιμοτητΑ οικονομικων  
κΑι ΑνθρωΠινων Πορων

Σε δύο άλλες μελέτες, οι Rink et al. (2013) παρουσία-
σαν στους συμμετέχοντες ένα σενάριο που περιέγρα-
φε μια εταιρεία σε κρίση και τους ζήτησαν να αξιολο-
γήσουν την καταλληλότητα ανδρών και γυναικών στο 
να ηγηθούν και να βγάλουν την εταιρεία από την κρί-
ση. Το σενάριο προέβλεπε επιπλέον ότι ο ηγέτης είτε 
θα μπορούσε είτε δεν θα μπορούσε να υπολογίζει στην 
υποστήριξη και την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων 
φορέων και του ευρύτερου επιχειρηματικού πλαισίου. 
Και στις δύο μελέτες διαπιστώθηκε ότι όπου απουσία-
ζε η παραπάνω υποστήριξη η γυναίκα ηγέτης αναμενό-
ταν να είναι πιο αποτελεσματική από τον άνδρα ηγέτη. 

Με άλλα λόγια, συνθήκες γυάλινου γκρεμού δη-
μιουργήθηκαν μόνο όταν ο ηγέτης επρόκειτο να αντι-

 
42 βλ. παραπάνω για τον ρομαντισμό της ηγεσίας και τους ηγέτες προβληματικών επιχειρήσεων, π.χ., Fama & Jensen (1983), Ferris et al. (2003), Haslam 

et al. (2001), Meindl (1995), Meindl et al. (1985). Ryan & Haslam (2005a).
43  Ryan et al. (2011).
44  Rink et al. (2013).
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μετωπίσει τη «μπόρα» μόνος του. Μάλιστα, πρόσθετα 
δεδομένα της έρευνας έδειξαν ότι η γυναίκα προτιμή-
θηκε υπό αυτές τις συνθήκες γιατί οι συμμετέχοντες 
πίστευαν ότι θα της ήταν πιο εύκολο να συγκεντρώ-
σει τη μέγιστη δυνατή αποδοχή μέσα στην εταιρεία. 
Ωστόσο, όταν υπήρχαν κοινωνικοί πόροι και υποστήρι-
ξη στη διάθεση του ηγέτη, διαπιστώθηκε παλινδρόμη-
ση σε πιο παραδοσιακές αντιλήψεις τύπου «σκεφτείτε 
διευθυντή-σκεφτείτε άνδρα», δηλαδή οι συμμετέχο-
ντες θεώρησαν ότι ο άνδρας ηγέτης θα ήταν πιο απο-
τελεσματικός από τη γυναίκα ηγέτη. 

Προκύπτει, λοιπόν, από τη συνδυαστική εξέτα-
ση των ερευνών των Ryan et al. (2011) και των Rink 
et al. (2013) ότι το φαινόμενο του γυάλινου γκρε-
μού ως απότοκο του στερεοτύπου «σκεφτείτε κρί-
ση-σκεφτείτε γυναίκα» δεν είναι σε καμία περίπτω-
ση αναπόφευκτο καθώς παράγοντες όπως η φύση 
της κρίσης και η διαθεσιμότητα υποστήριξης και πό-
ρων λειτουργούν ως μέσα μετριασμού του παραπά-
νω στερεοτύπου. Ωστόσο, κάποια από τα δεδομένα 
των ερευνών τους, όπως η παλινδρόμηση σε πιο πα-
ραδοσιακές αντιλήψεις τύπου «σκεφτείτε διευθυντή-
σκεφτείτε άνδρα» ή η επιλογή γυναικών σε θέσεις 
γυάλινου γκρεμού επειδή είναι καλά εξιλαστήρια θύ-
ματα, είναι ανησυχητικά και ενδεχομένως να παρα-
πέμπουν στον σεξισμό ως έναν αλληλένδετο μηχα-
νισμό που συμβάλλει στην εξώθηση των γυναικών 
σε γυάλινους γκρεμούς.

3.3 ςΕξιςμος

Αν και οι σεξιστικές αντιλήψεις, δηλαδή οι αρνητικές 
στάσεις προς την ισότητα των δύο φύλων, δεν έχουν 
ευθέως μελετηθεί σε σχέση με το φαινόμενο του γυά-
λινου γκρεμού45, υπάρχουν έμμεσες ενδείξεις για το ότι 
οι αντιλήψεις αυτές ενδέχεται να συμβάλλουν στην 
εμφάνιση θέσεων γυάλινου γκρεμού. Πριν γίνει ανα-
φορά στις εν λόγω ενδείξεις, καλό είναι πρώτα να δι-
ευκρινιστεί ο ξεχωριστός ρόλος που μπορεί να δια-
δραματίσουν στο φαινόμενο του γυάλινου γκρεμού 

οι δύο μορφές του αμφίθυμου σεξισμού46, δηλαδή η 
εχθρική μορφή και η καλοπροαίρετη. 

Σύμφωνα με τους Glick και Fiske (1996, 2001), μία 
από τις διαστάσεις του εχθρικού και του καλοπροαίρε-
του σεξισμού είναι η διαφοροποίηση των δύο φύλων, η 
οποία εκλαμβάνεται ως ανταγωνιστική στο πλαίσιο του 
εχθρικού σεξισμού αλλά συμπληρωματική στο πλαί-
σιο του καλοπροαίρετου σεξισμού. Όσοι ενστερνίζο-
νται την ανταγωνιστική διαφοροποίηση των δύο φύ-
λων τείνουν, για παράδειγμα, να πιστεύουν ότι μόνο 
οι άνδρες είναι σε θέση να διευθύνουν σημαντικούς 
κοινωνικούς θεσμούς. Από την άλλη, όσοι ενστερνί-
ζονται τη συμπληρωματική διαφοροποίηση των δύο 
φύλων τείνουν να πιστεύουν ότι οι άνδρες και οι γυ-
ναίκες έχουν συμπληρωματικούς ρόλους47 και χαρα-
κτηριστικά48, θεωρούν δηλαδή ότι η γυναίκα ολοκλη-
ρώνει τον άνδρα. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ανταγωνιστι-
κή θεώρηση των σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων θα 
μπορούσε να οδηγήσει τους εχθρικούς σεξιστές να 
προωθήσουν άνδρες στα ανώτερα κλιμάκια της ιε-
ραρχίας είτε αποκλείοντας από αυτά τις γυναίκες είτε 
διορίζοντάς τες σε επισφαλείς θέσεις ηγεσίας προκει-
μένου να αποτύχουν. Από την άλλη, η συμπληρωμα-
τική θεώρηση των σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων 
θα μπορούσε να οδηγήσει τους καλοπροαίρετους σε-
ξιστές να διορίσουν γυναίκες σε πιο επισφαλείς θέ-
σεις ηγεσίας, νομίζοντας ότι η πιθανή αποτυχία δεν 
θα βλάψει τόσο τις γυναίκες όσο τους άνδρες καθώς 
οι τελευταίοι έχουν περισσότερα να χάσουν. Ο λόγος 
σχετίζεται με το ότι οι καλοπροαίρετοι σεξιστές θεω-
ρούν τους άνδρες ως προστάτες των γυναικών, άρα  
το εισόδημα των γυναικών είναι μόνο συμπληρωματικό.49

Ερευνητικά δεδομένα παρέχουν έμμεσες ενδείξεις 
για την ως άνω συσχέτιση των δύο μορφών του αμφί-
θυμου σεξισμού με το φαινόμενο του γυάλινου γκρε-
μού. Πιο συγκεκριμένα, οι Ryan, Haslam και Postmes 
(2007) διεξήγαν μια ηλεκτρονική μελέτη κατά την οποία 
ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν τους 

45  Η μοναδική μελέτη που έχει επιχειρήσει να εξετάσει τις σεξιστικές αντιλήψεις των συμμετεχόντων σε συνάρτηση με το φαινόμενο του γυάλινου 
γκρεμού είναι αυτή των Ashby et al. (2007), οι οποίοι δεν βρήκαν καμιά συσχέτιση μεταξύ των δύο. Ωστόσο, στη μελέτη αυτή η κλίμακα του σεξι-
σμού βασίστηκε σε ένα μόλις ερώτημα («πόσο υποστηρίζετε τα ιδανικά του φεμινισμού;») το οποίο μάλιστα συγχέει την ιδεολογία του σεξισμού 
με αυτή του φεμινισμού. Δεδομένου ότι ο φεμινισμός περιλαμβάνει και κάποιες ακραίες θέσεις (π.χ., «όλοι οι άντρες είναι εχθροί»), είναι αμφίβολο 
κατά πόσο ένας μη σεξιστής, δηλαδή ένας άνθρωπος που υποστηρίζει την ισότητα των δύο φύλων, θα εξέφραζε υποστήριξη για φεμινιστικά ιδα-
νικά. Άρα, απαιτείται μια ακριβέστερη και ευθεία μέτρηση του σεξισμού σε σχέση με το φαινόμενο του γυάλινου γκρεμού μέσω της Κλίμακας Αμ-
φίθυμου Σεξισμού των Glick & Fiske (1996).

46  Glick & Fiske (1996, 2001).
47  Π.χ., «Ο άνδρας είναι ο προστάτης της οικογένειας ενώ η γυναίκα η νοικοκυρά», Glick & Fiske (1996, 2001).
48  Π.χ., «Οι άνδρες είναι αρχηγικοί ενώ οι γυναίκες συνεργατικές», Glick & Fiske (1996,2001).
49  Glick & Fiske (1996, 2001).
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πιθανούς λόγους για τους οποίους οι γυναίκες τοπο-
θετούνται σε θέσεις γυάλινου γκρεμού. Ένα αξιοση-
μείωτο εύρημα της μελέτης τους ήταν ότι πάνω από 
το 50% των ανδρών συμμετεχόντων αμφισβήτησαν 
την ίδια την ύπαρξη του φαινομένου και υποβάθμισαν 
τη σημασία του – το ποσοστό αυτό ήταν πολύ μεγα-
λύτερο από το αντίστοιχο των γυναικών. 

Το συγκεκριμένο εύρημα φέρει εκπληκτική ομοιό-
τητα με ερωτήματα που χρησιμοποιούνται για τη μέ-
τρηση του εχθρικού σεξισμού, π.χ., «Όταν οι γυναίκες 
χάνουν από τους άνδρες σε έναν δίκαιο διαγωνισμό, 
συνήθως διαμαρτύρονται για διακρίσεις εις βάρος 
τους» ή «Οι γυναίκες υπερβάλλουν για τα προβλή-
ματα που έχουν στην εργασία»50. Αν και στην έρευ-
να των Ryan et al. (2007) δεν μετρήθηκε η συμφωνία 
των συμμετεχόντων με τις παραπάνω δηλώσεις, δεν 
θα ήταν παράλογο να θεωρήσει κανείς ότι οι άνδρες 
συμμετέχοντες που αμφισβήτησαν την ύπαρξη του 
φαινομένου θα συμφωνούσαν με αυτές. 

Σε ό,τι αφορά την πιθανή συσχέτιση του καλοπρο-
αίρετου σεξισμού με το φαινόμενο του γυάλινου γκρε-
μού, η πειραματική έρευνα των Ashby et al. (2007) πα-
ρέχει έμμεση στήριξη. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι το βασικό 
εύρημά τους ήταν ότι οι συμμετέχοντες προτίμησαν 
να αναθέσουν μια υψηλού ρίσκου νομική υπόθεση σε 
γυναίκα δικηγόρο από ό,τι σε έναν άνδρα δικηγόρο, 
επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά την ύπαρξη του 
γυάλινου γκρεμού. Ωστόσο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
ότι η αντίληψη των συμμετεχόντων για το ύψος του 
ρίσκου εξαρτήθηκε από το φύλο του υποψηφίου. Δη-
λαδή, ήταν πιο πιθανό να αντιληφθούν την υπόθεση 
ως πολύ πιο επικίνδυνη και ως πολύ χειρότερη επαγ-
γελματική ευκαιρία για τον άνδρα δικηγόρο από ό,τι 
για τη γυναίκα δικηγόρο. 

Τέτοιες απόψεις ενδέχεται να αντανακλούν την ευ-
αισθητοποίηση των συμμετεχόντων στην πιθανότητα 
ότι οι γυναίκες δικηγόροι έχουν λιγότερες ευκαιρί-
ες από τους άνδρες συναδέλφους τους, πράγμα που 
συνεπάγεται ότι οι άνδρες είναι σε θέση να γίνονται 
επιλεκτικοί ενώ οι γυναίκες όχι. Ωστόσο, στον βαθμό 
που οι συμμετέχοντες αποδέχονται αυτή την πιθανό-
τητα, ίσως άθελά τους να ασπάζονται την καλοπρο-

αίρετα σεξιστική άποψη σύμφωνα με την οποία ο ρό-
λος των γυναικών στον εργασιακό χώρο είναι απλά 
συμπληρωματικός. Με άλλα λόγια, είναι σαν να υπο-
στηρίζουν ότι οι γυναίκες οφείλουν να συμβιβαστούν 
με ό,τι ευκαιρία τους παρουσιαστεί, ακόμη κι αν είναι 
ριψοκίνδυνη ή επισφαλής, καθώς οι άνδρες ως προ-
στάτες των γυναικών θα έχουν περισσότερα να χά-
σουν αν αναλάβουν την επισφαλή θέση. 

Μια επιπλέον έμμεση ένδειξη για τη σχέση του 
καλοπροαίρετου σεξισμού με το φαινόμενο του γυά-
λινου γκρεμού παρέχεται από ερευνητικά δεδομένα 
που αναλύουν την πιθανότητα εμφάνισης του γυά-
λινου γκρεμού σε σχέση με τον ενστερνισμό εκείνης 
της ιδεολογίας η οποία υπερασπίζεται τη νομιμότητα 
του τρέχοντος κοινωνικοπολιτικού συστήματος και η 
οποία έχει βρεθεί να έχει θετική συσχέτιση με τον κα-
λοπροαίρετο σεξισμό51: ο λόγος για την ιδεολογία της 
συστημικής νομιμοποίησης52. 

Πιο συγκεκριμένα, έρευνα των Brown, Diekman και 
Schneider (2011) έχει διαπιστώσει ότι κάτω από συν-
θήκες απειλής, όπως αυτές που παρατηρούνται σε μια 
κρίση, είναι πιο πιθανή η επιλογή γυναικών σε θέσεις 
ηγεσίας μόνο όταν αυτοί που κάνουν την επιλογή είναι 
ισχυροί υποστηρικτές της συστημικής νομιμοποίησης. 
Το εύρημα αυτό υποδεικνύει ότι ο διορισμός γυναικών 
σε θέσεις γυάλινου γκρεμού, δηλαδή σε θέσεις ηγεσί-
ας εν μέσω κρίσης, καθοδηγείται από την επιθυμία για 
διατήρηση και διαιώνιση του status quo. Στον βαθμό 
που η επιθυμία αυτή συσχετίζεται θετικά με τον καλο-
προαίρετο σεξισμό, όπως έχουν δείξει οι Connelly και 
Heesacker (2012), μπορεί κανείς να υποθέσει ότι και 
ο καλοπροαίρετος σεξισμός ενδέχεται να καθοδηγεί 
τον διορισμό γυναικών σε θέσεις γυάλινου γκρεμού.

3.4 ο γυΑλινος γκρΕμος  
ως ςτρΑτηγικη ςημΑτοδοτηςης 
ΕΠιΧΕιρηςιΑκης ΑλλΑγης

Στην έρευνα των Brown et al. (2011), η οποία ανα-
φέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, διαπιστώ-
θηκε περαιτέρω ότι οι συνθήκες απειλής δημιούρ-
γησαν στους συμμετέχοντες την ανάγκη για αλλαγή 
και η αλλαγή ήταν άρρητα συνδεδεμένη στο μυα-

50  Glick & Fiske (1996).
51 Οι Connelly & Heesacker (2012) βρήκαν ότι όσο περισσότερο ασπάζονταν οι συμμετέχοντες δηλώσεις καλοπροαίρετου σεξισμού τόσο περισσότε-

ρο ασπάζονταν και γενικότερες δηλώσεις περί συστημικής νομιμοποίησης.
52 Μετάφραση του system justification. Άτομα που ασπάζονται την εν λόγω ιδεολογία έχουν την τάση να αντιλαμβάνονται τις υφιστάμενες κοινωνι-

κές και πολιτικές συνθήκες ως δίκαιες, νόμιμες και δικαιολογημένες, π.χ., Jost & Banaji (1994), Kay & Jost (2003).
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λό τους με τις γυναίκες ενώ η σταθερότητα με τους 
άντρες. Γι’ αυτό και παρατηρήθηκε η προτίμηση δι-
ορισμού γυναικών σε θέσεις ηγεσίας υπό συνθήκες 
απειλής, δηλαδή υπό συνθήκες ανάγκης για αλλαγή. 
Πειραματική στήριξη της ιδέας ότι το φαινόμενο του 
γυάλινου γκρεμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υπό 
κρίση επιχειρήσεις σε μiα προσπάθεια σηματοδότη-
σης αλλαγής προς τους ενδιαφερόμενους φορείς έχει 
δοθεί από τους Bruckmüller και Branscombe (2010). 
Αυτοί έδειξαν ότι το ιστορικό της ηγεσίας μιας επι-
χείρησης είναι σε θέση να επηρεάσει το φαινόμενο 
του γυάλινου γκρεμού. Έδειξαν, δηλαδή, ότι η τάση 
για διορισμό γυναικών σε ηγετικές θέσεις σε περιό-
δους κρίσης εξαρτάται από το αν η επιχείρηση έχει 
ιστορικό ανδρικής ηγεσίας. Έτσι, σε περίπτωση που 
μια επιχείρηση είχε στο παρελθόν γυναίκες σε θέ-
σεις ηγεσίας, δεν παρατηρείται προτίμηση για διορι-
σμό γυναικών σε τέτοιες θέσεις σε περιόδους κρίσης. 

Άρα, στον βαθμό που μια κρίση γίνεται αντιληπτή 
ως απειλή, δύναται να παρατηρηθεί στους ιθύνοντες 
η επιθυμία για αλλαγή και μαζί με αυτή η προτίμηση 
για γυναίκες ηγέτες εφόσον δεν υπάρχει ιστορικό γυ-
ναικών ηγετών στην επιχείρηση. Ωστόσο, αυτή η επι-
θυμία για αλλαγή φαίνεται να είναι στην πραγματι-
κότητα συγκεκαλυμμένη επιθυμία για διατήρηση του 
status quo, όπως έδειξε η έρευνα των Brown et al. 
(2011), δεδομένης της αυξημένης πιθανότητας αποτυ-
χίας που συνοδεύει τον διορισμό σε θέσεις γυάλινου 
γκρεμού και της απότοκης αναχαίτισης της ανόδου 
των γυναικών στα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας. 
Ταυτόχρονα, οι θέσεις γυάλινου γκρεμού μοιάζουν 
ιδιαίτερα ελκυστικές για όσους επιθυμούν τη διατή-
ρηση του status quo καθώς μπορούν να διατυμπανι-
στούν ως δείγμα προόδου την ίδια ακριβώς στιγμή 
που την αναστέλλουν.53 

3.5 ηγΕςιΑ: ο γυΑλινος γκρΕμος  
ολων των κοινωνικων ομΑδων 
ΧΑμηλης κοινωνικης θΕςης;

Η συζήτηση περί συστημικής νομιμοποίησης και δια-
τήρησης του status quo αναπόφευκτα οδηγεί σε μια 
γενικότερη διερεύνηση του ρόλου που ενδέχεται να 

διαδραματίσει η ασυμμετρία κοινωνικής θέσης στην 
εμφάνιση του φαινομένου του γυάλινου γκρεμού. Υπό 
το φως αυτής της ασυμμετρίας, βάσει της οποίας οι 
άνδρες απολαμβάνουν υψηλότερη κοινωνική θέση 
από τις γυναίκες54, το φαινόμενο του γυάλινου γκρε-
μού γίνεται να ερμηνευθεί ως ένας τρόπος μέσω του 
οποίου η ομάδα υψηλής κοινωνικής θέσης αντιμετω-
πίζει την απειλή που θέτει η ομάδα χαμηλής κοινωνι-
κής θέσης στο υπάρχον κοινωνικό καθεστώς κατά την 
προσπάθεια της τελευταίας να αναρριχηθεί στα ανώ-
τερα κλιμάκια της ιεραρχίας. Αναλυτικότερα, κάνο-
ντας χρήση πολιτικών διάκρισης που στοχεύουν στην 
τοποθέτηση της ομάδας χαμηλής θέσης σε επισφαλή 
θέση που ενέχει περισσότερες πιθανότητες αποτυχί-
ας, η ομάδα υψηλής θέσης δύναται να μειώσει τις πι-
θανότητες της ομάδας χαμηλής θέσης για αναρρίχη-
ση στην ιεραρχία. 55

Όντως, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που στηρί-
ζουν την άποψη ότι το φαινόμενο του γυάλινου γκρεμού 
μπορεί να θεωρηθεί ως αντίδραση στην ενδεχόμενη 
απειλή που θέτουν για την κοινωνική ιεραρχία μειο-
νοτικές ομάδες που ορίζονται βάσει κριτηρίων όπως η 
φυλή, η εθνικότητα, η θρησκεία ή το επάγγελμα.56 Για 
παράδειγμα, έχει διαπιστωθεί ότι στον εκδοτικό το-
μέα των ΗΠΑ οι έγχρωμοι σε σύγκριση με τους λευ-
κούς έχουν περισσότερες πιθανότητες να προαχθούν 
σε διοικητικές θέσεις που βρίσκονται σε φτωχές και 
υποβαθμισμένες σχολικές περιφέρειες.57 Επίσης, σε μια 
ανάλυση των τριών βρετανικών εθνικών εκλογών της 
περιόδου 2001-2010 βρέθηκε ότι πάλι εντός του Συ-
ντηρητικού Κόμματος άτομα εθνοτικών μειονοτικών 
ομάδων (π.χ., έγχρωμοι) βρέθηκαν σε θέσεις γυάλι-
νου γκρεμού: η έλλειψη επιτυχίας τους μπορούσε να 
εξηγηθεί πλήρως από το γεγονός ότι, σε σύγκριση με 
τους λευκούς συνυποψήφιούς τους, ήταν πιο πιθανό 
να διεκδικήσουν έδρες όπου οι αντίπαλοι είχαν συ-
γκεντρώσει περισσότερες ψήφους στην προηγούμε-
νη εκλογική αναμέτρηση.58 

Παρόμοια ευρήματα έχουν παρατηρηθεί τόσο στη 
σφαίρα των επιχειρήσεων όσο και σε αυτή του αθλη-
τισμού. Παραδείγματος χάρη, έχει διαπιστωθεί ότι σε 
μια ανάλυση των 500 μεγαλύτερων αμερικανικών επι-
χειρήσεων, σε διάστημα δεκαπενταετίας, εκπρόσωποι 

53  Ryan et al. (2015). 
54 Ridgeway (2001). 
55  Schmitt, Ellemers, & Branscombe (2004).
56  Ryan et al. (2015).
57  Kozol (1991).
58  Kulich, Ryan, & Haslam (2014).
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επαγγελματικών μειονοτήτων (δηλαδή, έγχρωμοι άν-
δρες και έγχρωμες και λευκές γυναίκες) ήταν πιο πι-
θανό, σε σύγκριση με λευκούς άνδρες, να προαχθούν 
σε θέσεις διευθυνόντων συμβούλων σε επιχειρήσεις 
πτωτικής απόδοσης.59 Αλλά και στη σφαίρα του αθλη-
τισμού έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο του γυάλινου 
γκρεμού: σε διάστημα τριακονταετίας και σε σύγκρι-
ση με λευκούς προπονητές καλαθοσφαίρισης ανδρών 
αμερικανικών κολλεγίων, προπονητές που ανήκαν σε 
κάποια εθνοτική μειονότητα ήταν πιο πιθανό να διο-
ριστούν ως επικεφαλής ομάδων που είχαν ιστορικό 
ηττών κατά το προηγούμενο έτος. 60

4.	ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση ότι η ασυμ-
μετρία κοινωνικής θέσης δύναται να θεωρηθεί ως μια 
εξήγηση για την αιτία ύπαρξης του φαινομένου του 
γυάλινου γκρεμού που καλύπτει όχι μόνο τις γυναίκες 
αλλά και όλες τις μειονοτικές ομάδες. Ωστόσο, η ευ-
ρεία παρουσία του σεξισμού και των άρρητων θεωρι-
ών για το φύλο και την ηγεσία τονίζει το πολυπαραγο-
ντικό του φαινομένου στην περίπτωση των γυναικών. 
Μάλιστα, η αλληλεξάρτηση αυτών των παραγόντων 

είναι τέτοια, που θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει τις 
άρρητες θεωρίες των ανθρώπων για το φύλο και την 
ηγεσία, δηλαδή τα στερεότυπα «σκεφτείτε διευθυντή-
σκεφτείτε άνδρα» και «σκεφτείτε κρίση-σκεφτείτε γυ-
ναίκα», τόσο ως αιτία όσο και ως αποτέλεσμα του σεξι-
σμού, των στρατηγικών σηματοδότησης επιχειρησιακής 
αλλαγής και της ασυμμετρίας κοινωνικού στάτους. 

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι το φαινόμενο του 
γυάλινου γκρεμού, δηλαδή το φαινόμενο που ανα-
φέρεται στη μεγαλύτερη πιθανότητα που έχουν οι 
γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες να διορίζονται 
σε ηγετικές θέσεις εν μέσω κρίσης, είναι παρατηρη-
μένο ευρέως τόσο σε αρχειακές όσο και σε πειρα-
ματικές έρευνες επιχειρηματικού, πολιτικού, αθλητι-
κού, νομικού ή άλλου πλαισίου. Βέβαια, η ευρύτητα 
του φαινομένου δεν το καθιστά αναπόφευκτο, αν  
σκεφτεί κανείς ότι η εμφάνισή του εξαρτάται από 
παράγοντες όπως το ιστορικό ανδρικής ηγεσίας, η 
φύση της κρίσης και η διαθεσιμότητα υποστήριξης 
και πόρων. Όμως, η συσχέτισή του με ιδεολογίες συ-
στημικής νομιμοποίησης και η δυνατότητα μεταμφί-
εσής του ως δείγματος προοδευτικής αλλαγής την  
ίδια στιγμή που επιτυγχάνεται το αντίθετο φανερώ-
νουν το πόσο «ύπουλοι» μπορεί να γίνουν οι γυάλι-
νοι γκρεμοί.  
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1.	 Εισαγωγή

H πρόσφατη κατάσταση που βιώνουμε σε σχέση 
με τις αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευ-
τικές ροές δημιουργεί την ανάγκη για ερμηνεία 

και επεξήγηση όλων αυτών των νέων ή μη όρων και 
εννοιών που έχουν εισαχθεί στη καθημερινή μας επι-
κοινωνία είτε διαβάζοντας κάποια μελέτη-έρευνα είτε 
απλά δημοσιογραφικά άρθρα. Μια γρήγορη ματιά στο 
διαδίκτυο καταδεικνύει την έντονη προσπάθεια που 
καταβάλλουν πλέον διάφοροι φορείς για την κάλυψη 
και αυτής της ανάγκης και ο ερευνητής, ο αναγνώστης, 
κ.λπ μπορεί να βρει διαφόρων ειδών γλωσσάρια και 
λεξικά για το μεταναστευτικό-προσφυγικό όπου ανά-
λογα με το «υλικό» που περιέχει και με τον στόχο που 
θέτει, εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες. 

Η συγκεκριμένη προσπάθεια κύριο στόχο είχε την 
σύνδεση όρων, εννοιών και εν γένει λημμάτων σύμφω-
να με τα βασικά νομοθετήματα, εγκυκλίους και οδηγίες 
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το συγκεκρι-
μένο επομένως γλωσσάρι νοούμε να μην διαβαστεί ως 
μια ξεχωριστή μελέτη ή έρευνα αλλά να αποτελέσει ερ-
γαλείο αναφοράς. Για τη σύνταξή του αξιοποιήθηκε όλη 
σχεδόν η υπάρχουσα, ελληνική και εν μέρει αγγλόφωνη 
βιβλιογραφία, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι η έκταση 
του κάθε λήμματος καθορίστηκε ανάλογα με τον βαθμό 
δυσκολίας. Η καταγραφή δεν μπορεί να θεωρηθεί εξα-
ντλητική, ανεξαρτήτως της προσπάθειας, αλλά σίγου-
ρα το γλωσσάρι καταρτίστηκε με κυρίαρχο κριτήριο τη 
συχνότητα χρήσης του κάθε λήμματος.

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι αποφασί-
στηκε να μην χρησιμοποιηθούν προσωπικές ή εταιρι-
κές αξιολογικές κρίσεις στο γλωσσάρι, δεδομένου ότι 
θέματα που άπτονται τόσο ευαίσθητων θεμάτων σε 
επίπεδο νομοθεσίας, εθνικού ενδιαφέροντος και αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι αντικεί-
μενο ενός ευρύτερου δημόσιου διαλόγου που όμως 
δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί αξιόπιστα μέσα από την 
ερμηνεία ενός, ή έστω και περισσότερων λημμάτων.

 
2.	 ωσ	πήγΕσ 
χρήσιμοποιήθήκαν:

Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 
(ΔΟΜ), Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώ-
που (ΕΕΔΑ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Ε.Κ.Κ.Α.), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), 
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕ-
ΔΑΠ), Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολι-
τικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελε-

τών (ΕΚΕΜ), Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 
(ΕΣΠ), Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο 
(EASO), Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Μετανάστευση (ΕΔΜ), 
Η μετανάστευση στην Ελλάδα – Έντεκα μύθοι και περισ-
σότερες αλήθειες – Βασίλης Παπαστεργίου, Ελένη Τά-
κου (Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, Παράρτημα Ελλάδας),  
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), Μη Κυ-
βερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Οικονομική & Κοινωνι-
κή Επιτροπή (ΟΚΕ) της Ελλάδος, Ομάδα Δικηγόρων για 
τα Δικαιώματα των Προσφύγων και των Μεταναστών, 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Ειδικός Λογαριασμός Κον-
δυλίων, Συνήγορος του Πολίτη, Τράπεζα Πληροφοριών 
Νομοθεσίας, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες (UNHCR), Υπεύθυνη Αρχή Υποδοχής και Φιλο-
ξενίας Αιτούντων Άσυλο (ΥΠΕΚΑΠ), Υπουργείο Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εσωτερικών – Δικτυα-
κός Τόπος Διαβουλεύσεων, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Παιδείας Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης.

3.	 Τα	νομοθΕΤήμαΤα	 
που	αναφΕρονΤαι	σΤο	παρον	
παραΤιθΕνΤαι	ωσ	 
ακολουθωσ:

 ■ Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προ-
σφύγων.

 ■ Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που και Πρωτόκολλα της Σύμβασης.

 ■ Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 ■ Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για την 
Πολιτιστική Πολυμορφία.

 ■ Συνθήκη Σένγκεν (14-6-1985).

 ■ Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ (Κανονισμός (Ε.Ε.) 
αριθ. 604/2013).

 ■ Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, 18 Μαρτίου 2016.

 ■ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(Νομοθετικές πράξεις) Κανονισμοί Κανονισμός (ΕΕ) 
2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 για την Ευ-
ρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλί-
ου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου. 

 ■ Νόμος 4443/2016 (ΦΕΚ 232/Α/9-12-2016, Ι), 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρ-
μογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων 
ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της 
Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού 
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση.

 ■ Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016), Κοινω-
νική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των 
φορέων της και άλλες διατάξεις.

 ■ Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. 180647/
ΓΔ4/2016 (ΦΕΚ 3502/2016/Β/31-10-2016), 
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και 
πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για 
την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτή-
ρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών.

 ■ Υπουργική Απόφαση οικ.: 39487/16 - ΦΕΚ 
2930/Β/14-9-2016, Σύσταση Εθνικού Μητρώου ελ-
ληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
(ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς 
προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

 ■ Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 12205/2016 
(ΦΕΚ 2864/Β/9-9-2016), Παροχή νομικής συν-
δρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.

 ■ Υπουργική Απόφαση 3004/2016 (ΦΕΚ 2206/
Β/15-7-2016), Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής 
Προσφυγών.

 ■ Νόμος 4375/2016  (ΦΕΚ 51/Α/3-4-2016), Οργά-
νωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προ-
σφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύ-
σταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές δια-
δικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθε-
στώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 
180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιού-
χων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

 ■ Νόμος 4375/2016 - ΦΕΚ 51/Α/3-4-2016 (Κωδι-
κοποιημένος): Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας 
Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδο-
χής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπα-
ϊκού Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, 
Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυ-

τοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδο-
χής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με 
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπω-
ση)»(L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δι-
καιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

 ■ Κ.Υ.Α. οικ. 68019/2015 (ΦΕΚ Β´ 2272/21-10-
2015) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 30825/2014 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών «Καθορισμός 
απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση 
εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση 
και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του N. 4251/2014».

 ■ Αριθμ. 8038/23/22−ιγ (ΦΕΚ B 118 - 21.01.2015), 
Ίδρυση και λειτουργία Προαναχωρησιακών Κέ-
ντρων Κράτησης Αλλοδαπών και Κανονισμός Λει-
τουργίας αυτών.

 ■ Υπουργική Απόφαση 11.1/6343/2014 (ΦΕΚ 
3295/Β/9-12-2014 και παρ. 2 του άρθρου 11 
του Ν. 3907/2011 (7 Ά ), Γενικός Κανονισμός Λει-
τουργίας Δομών Φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χω-
ρών που λειτουργούν με μέριμνα της Υπηρεσίας 
Πρώτης Υποδοχής.

 ■ Ν. 4228/ΦΕΚ Α 7/10.01.2014, Κύρωση του Προαι-
ρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασα-
νιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης 
ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της Γενικής 
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. 

 ■ Ν. 4251 (ΦΕΚ 80Α/ 1-4-2014), Κώδικας Μετανά-
στευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. 

 ■ Ν. 4285/2014 (ΦΕΚ Ά  191), Τροποποίηση του ν. 
927/1979 (Ά  139) και προσαρμογή του στην από-
φαση -πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 
2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και 
εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του 
ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις. 

 ■ Ασφαλής χώρα προέλευσης (Ασφαλείς χώρες κα-
ταγωγής) (Άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ σχετικά με τις διαδικα-
σίες ασύλου). 

 ■ Ν.4198/2013 (ΦΕΚ215/Α/11-10-2013), Πρόλη-
ψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.

 ■ ΦΕΚ Προεδρικό Διάταγμα 113/2013 (ΦΕΚ 
146/Α/14-6-2013), Καθιέρωση ενιαίας διαδικασί-
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ας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του 
καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρι-
κής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου.

 ■ Υπουργική Απόφαση 11.1/1460 (ΦΕΚ Β-1066/29-
04-2013), Σύσταση Κινητών Μονάδων Πρώτης 
Υποδοχής.

 ■ Προεδρικό Διάταγμα 11/2010 (Φ.Ε.Κ. 
15Ά /16.02.2010) Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσω-
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης.

 ■ Προεδρικό Διάταγμα 283/1985 (1) - ΦΕΚ 
Α-106/31-5-1985 Ποινικός Κώδικας - Βιβλίο Πρώ-

το (Κωδικοποιημένος) Βιβλίο Πρώτο - Ειδικό μέ-
ρος (Άρθρα 1-132).

 ■ Νόμος 1500/1984 - ΦΕΚ 191/Α/28-11-1984, 
Ποινικός κολασμός των βασανιστηρίων. 

 ■ Ν. 3080/2002: Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτο-
κόλλου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παι-
διού, σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη 
σύρραξη (ΦΕΚ 312, τ. Α).

 ■ Ν. 2514/1997 - ΦΕΚ 140/Α/27-6-1997, Σύμβα-
ση Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν (Συνθήκη 
SCHENGEN).

 ■ Νόμος 2101/1992 ΦΕΚ 192/Α/2-12-1992, Κύ-
ρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα 
του παιδιού.

Α

Αβάσιμες αιτήσεις ασύλου: η αίτηση η οποία απορ-
ρίπτεται από την αρμόδια αρχή απόφασης, εφό-
σον θεμελιώσει ότι ο αιτών δεν πληροί τις προϋ-
ποθέσεις για να χαρακτηρισθεί ως πρόσφυγας ή 
δικαιούχος επικουρικής προστασίας. Η απόφαση 
επιδίδεται στον αιτούντα και αφαιρείται το χορη-
γηθέν δελτίο (Νόμος 4375/2016).

Άδεια διαμονής: Κάθε είδους πιστοποίηση που πα-
ρέχεται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Ανάλο-
γα με την κατηγορία άδειας διαμονής που έχει ο 
πολίτης τρίτης χώρας - όπως κάθε φορά ισχύει - 
του επιτρέπεται να διαμένει νόμιμα στην Ελληνι-
κή Επικράτεια (Ν. 4251/2014). Σε κάθε άδεια δια-
μονής αναγράφεται εάν επιτρέπεται η πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας, με επιφύλαξη των ειδικών 
ρυθμίσεων του Κώδικα. Σε συγκεκριμένες κατηγο-
ρίες αδειών διαμονής αναγράφεται η επαγγελμα-
τική ή άλλη ιδιότητα του κατόχου. 

Άδεια διαμονής αναγνωρισμένων δικαιούχων δι-
εθνούς προστασίας: χορηγείται από την αρμό-
δια αρχή παραλαβής, σε αλλοδαπό ή ανιθαγενή 
ο οποίος αναγνωρίζεται ως δικαιούχος διεθνούς 
προστασίας, άδεια διαμονής τριετούς διάρκειας με 
δυνατότητα ανανέωσης (Ν. 4375/2016).

Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς: σε ενήλικες πο-
λίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα 
ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση 
του 23ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον προσκο-
μιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται 
άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας και ανανεώ-
νεται για πέντε έτη κάθε φορά, με μόνη υποχρέωση 
την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμο-
νής. Η εν λόγω άδεια, μπορεί να ανανεωθεί, οποτε-
δήποτε κατά το διάστημα ισχύος της, για την υπα-
γωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. 

Αίτηση διεθνούς προστασίας ή αίτηση ασύλου: αί-
τηση παροχής προστασίας από το ελληνικό κρά-
τος που υποβάλλει πολίτης τρίτης χώρας ή ανι-
θαγενής, με την οποία ζητά την αναγνώριση στο 
πρόσωπό του της ιδιότητας του πρόσφυγα ή τη 
χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης. Η αίτηση 
διεθνούς προστασίας μπορεί να περιλαμβάνει και 
τα μέλη της οικογένειας του αιτούντος που βρί-
σκονται στην ελληνική επικράτεια. 

Αιτών – Υποψήφιος: το άτομο που επισήμως κάνει 
αίτηση νομικής πράξης, όπως είναι η χορήγηση 
του καθεστώτος του πρόσφυγα, της βίζας ή της 
άδειας εργασίας.

Αιτούντες που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών 
εγγυήσεων: οι αιτούντες, των οποίων η ικανότη-
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τα να απολαύουν των δικαιωμάτων και να συμμορ-
φώνονται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στις προσβλέπουσες διατάξεις περιορίζεται λόγω 
ιδιαίτερων περιστάσεων που αφορούν την προ-
σωπική τους κατάσταση και ιδίως την κατάσταση 
της υγείας τους (ν. 437/2016).

Αλληλεγγύη: προέρχεται από το επίθετο αλληλέγ-
γυος (αλληλο+εγγύη=ενέχυρο) και σημαίνει αυτόν 
που έχει μαζί με κάποιον κοινές υποχρεώσεις ή ευ-
θύνες. Αφορά την έμπρακτη και ανιδιοτελή συμπα-
ράσταση στους συνανθρώπους όταν βρίσκονται σε 
δύσκολες στιγμές. Η λέξη που χρησιμοποιείται κατά 
κόρον σήμερα σε άλλες γλώσσες πηγάζει από το 
λατινικό «solidum» που σημαίνει «το όλον» ή «το 
σύνολο», solidarity (Αγγλικά), solidarité (Γαλλικά). 
Η ελληνική μετάφραση του ξένου όρου ως «αλλη-
λεγγύη» που βασίζεται στην λέξη «εγγύηση» ση-
μαίνει κατά λέξη «αμοιβαία εγγύηση».

Aλλοδαπός ανήλικος: το φυσικό πρόσωπο που δεν 
έχει την Ελληνική Ιθαγένεια ή που είναι ανιθαγε-
νής, κάτω των 18 ετών.

Αναγκαστική επιστροφή: η επιστροφή αναφέρε-
ται ευρέως στην μετακίνηση ενός προσώπου που 
επιστρέφει στην χώρα καταγωγής του, στη χώρα 
εθνικότητας ή της συνήθους διαμονής του, αφού 
έχει διαμείνει για μια μεγάλη χρονική περίοδο σε 
μια άλλη χώρα (εξαιρούνται οι διακοπές, οι επαγ-
γελματικές συναντήσεις και ό,τι τυπικά θεωρείται 
ως χρονική περίοδος πέραν των τριών μηνών). H 
αναγκαστική επιστροφή, είναι το αποτέλεσμα της 
διαταγής/εντολής απέλασης από τη χώρα φιλο-
ξενίας προς τη χώρα καταγωγής ή επανεισδοχής 
σε τρίτη χώρα. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου 
αυτού εξαρτάται εν πολλοίς από το κατά πόσο ο 
συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας κατέχει ή 
όχι σε ισχύ ταξιδιωτικό έγγραφο, καθώς και από 
το αν υπάρχει συνεργασία με τις αντίστοιχες προ-
ξενικές αρχές.

Ανάκληση της αίτησης ασύλου: οι ενέργειες με τις 
οποίες ο αιτών άσυλο θέτει τέρμα στις διαδικασί-
ες που έχουν κινηθεί με την υποβολή της αίτησής 
του για παροχή ασύλου, σύμφωνα με το εθνικό δί-
καιο, είτε ρητώς, είτε σιωπηρώς (Ν. 4375/2016).

Ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασί-
ας: η απόφαση της αποφαινόμενης αρχής να ανα-
καλέσει καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προ-
στασίας. Σε περίπτωση άρνησης ανανέωσης άδειας 
διαμονής πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προ-
στασίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις και εγγυήσεις 

περί ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών: αρμόδιες 
για την εξέταση, τη λήψη και την έκδοση αποφά-
σεων επί των ενδικοφανών προσφυγών κατά των 
απορριπτικών αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου 
(Ν. 4375/2016 και Ν. 4399/2016).

Ανθρωπιστική βοήθεια: η βοήθεια που παρέχουν 
ανθρωπιστικές οργανώσεις για ανθρωπιστικούς 
σκοπούς (μη πολιτικούς, μη εμπορικούς και μη 
στρατιωτικούς).

Ανθρωπιστική κρίση: σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι κα-
τανοητή ως μια κατάσταση κατά την οποία υπάρχει 
μια ασυνήθιστη και γενικευμένη απειλή για την αν-
θρώπινη ζωή, την υγεία ή τη διαβίωση. Οι κρίσεις 
αυτές εμφανίζονται συνήθως στο πλαίσιο μιας υφι-
στάμενης κατάστασης έλλειψης προστασίας, κατά 
την οποία μια σειρά από προ-υπάρχοντες παράγο-
ντες (φτώχεια, ανισότητα, έλλειψη πρόσβασης σε 
βασικές υπηρεσίες) επιδεινώνονται από μια φυσι-
κή καταστροφή ή ένοπλη σύρραξη, πολλαπλασι-
άζοντας τις καταστροφικές συνέπειες. Από το τέ-
λος του Ψυχρού Πολέμου έχει υπάρξει εξάπλωση 
του είδους της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει γί-
νει γνωστή ως σύμπλεγμα έκτακτης ανάγκης. Τα 
συμπλέγματα καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δι-
αφέρουν από τις κρίσεις στο ότι είναι πιο παρα-
τεταμένες, είναι στη ρίζα τους πολιτικές και έχουν 
σημαντικές καταστροφικές και αποδομητικές επι-
πτώσεις σε όλους τους τομείς της ζωής. Οι δείκτες 
με βάση τους οποίους ο ΟΗΕ καταγράφει τις χώ-
ρες οι οποίες αντιμετωπίζουν ανθρωπιστική κρί-
ση αφορούν στη σοβαρότητα παραγόντων, όπως 
η επισιτιστική κρίση ή οι εκτοπίσεις ανθρώπων εν 
μέσω βιαιοπραγιών, οι οποίοι άλλωστε ενεργο-
ποιούν πόρους μέσα από αντίστοιχα ταμεία των 
Ηνωμένων Εθνών.

Ανιθαγένεια: η κατάσταση κατά την οποία κάποιο 
πρόσωπο δεν θεωρείται πολίτης κάποιου κράτους 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους. 

Ανιθαγενής: το φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προ-
ϋποθέσεις της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1954 
περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει 
κυρωθεί με το ν. 139/1975. Το άτομο που δεν θε-
ωρείται υπήκοος από κανένα κράτος στο πλαίσιο 
της νομοθεσίας του (άρθρο 1 της Σύμβασης του 
1954) (de jure ανιθαγενής) ή πιθανώς κάποιος που 
δεν απολαμβάνει των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
που απολαμβάνουν άλλοι υπήκοοι στη χώρα κα-
ταγωγής του (de facto ανιθαγενής). 
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Άνθρωποι των πλοιαρίων: (βλέπε «boat people»).

Αντικειμενικά στερούμενος διαβατηρίου: πολί-
της τρίτης χώρας ο οποίος αποδεικνύει αντικει-
μενική αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο ή τα-
ξιδιωτικό έγγραφο λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή 
καταστάσεων. 

Απαγόρευση εισόδου: διοικητική ή δικαστική απόφα-
ση ή πράξη με την οποία απαγορεύεται σε κάποιον 
η είσοδος και η παραμονή στο έδαφος κρατών για 
ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, συνοδευό-
μενη ή όχι από απόφαση επιστροφής.

Απασχόληση: η άσκηση δραστηριοτήτων που καλύ-
πτουν οποιαδήποτε μορφή εργασίας ρυθμιζόμε-
νη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή σύμφω-
να με την καθιερωμένη πρακτική για λογαριασμό 
ή υπό τη διεύθυνση ή/και την εποπτεία εργοδότη.

Απατρία: Η φιλοσοφική ή πολιτική μη ένταξη σε έθνος. 
Άπατρις είναι ο διωγμένος πολιτικά ή λόγω πολέ-
μου. Ως απόλυτη απατρία ορίζεται η διαγραφή από 
εθνικούς καταλόγους για πολιτικούς λόγους, ενώ 
η πολιτική δίωξη ή η μετανάστευση δεν είναι από-
λυτες μορφές απατρίας.

Απέλαση στα σύνορα: η απέλαση στα σύνορα ή η 
άρνηση εισόδου, πρόκειται για πράξη που λαμβάνει 
χώρα στα νόμιμα σημεία εισόδου και απαγορεύει 
την είσοδο στην ελληνική επικράτεια σε πολίτες 
τρίτων χωρών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
της ΕΕ (Συνθήκη για την Εφαρμογή της Συμφωνί-
ας Σένγκεν, άρθρο 5) ή τους όρους εισόδου που 
θέτει η εθνική νομοθεσία. 

Απομάκρυνση: εκτέλεση της απόφασης επιστρο-
φής με φυσική μεταφορά του πολίτη τρίτης χώ-
ρας εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Απόφαση, επιδίκαση: στο γενικό πλαίσιο της μετανά-
στευσης, νοείται ως η απόφαση για το αν ο αιτών 
πληροί τις προϋποθέσεις για τη βίζα, το καθεστώς 
του πρόσφυγα ή για κάποιο άλλο μεταναστευτικό 
καθεστώς προς αναζήτηση.

Απόφαση επιστροφής: (βλέπε αναγκαστική επιστρο-
φή) διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη με την 
οποία κηρύσσεται ή αναφέρεται ως παράνομη η 
παραμονή υπηκόου τρίτης χώρας και του επιβάλ-
λεται ή του κοινοποιείται υποχρέωση επιστροφής. 

Άρνηση εισόδου: (βλέπε Απέλαση στα σύνορα).

Αρχή της ίσης μεταχείρισης και η καταπολέμηση 
των διακρίσεων: στόχος της νομοθεσίας για τη 
μη διακριτική μεταχείριση είναι να παρέχει σε όλα 

τα άτομα ίση και δίκαιη προοπτική πρόσβασης στις 
ευκαιρίες που διατίθενται στην εκάστοτε κοινωνία. 
Η εν λόγω αρχή σημαίνει ουσιαστικά ότι άτομα που 
βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις θα πρέπει να 
εισπράττουν παρόμοια μεταχείριση και να μην τους 
φέρονται λιγότερο ευνοϊκά απλώς και μόνο λόγω ιδι-
αίτερου «προστατευμένου» χαρακτηριστικού τους.  
Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης απαγορεύει τη διακριτική μεταχείριση για λό-
γους εθνικότητας. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στο 
Συμβούλιο να λάβει την ενδεδειγμένη δράση για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει φύλου, φυλής, 
ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 
Οι διακρίσεις λόγω εθνικότητας απαγορεύονταν πά-
ντα από τις Συνθήκες της ΕΕ (καθώς επίσης και οι 
διακρίσεις λόγω φύλου στο πλαίσιο της απασχό-
λησης). Οι άλλοι λόγοι διάκρισης αναφέρθηκαν για 
πρώτη φορά στη Συνθήκη του Άμστερνταμ. Το 2000 
εγκρίθηκαν δύο οδηγίες: η οδηγία για την ίση μετα-
χείριση στην απασχόληση που απαγορεύει τις δια-
κρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, θρη-
σκευτικών πεποιθήσεων, ηλικίας και αναπηρίας στον 
χώρο της απασχόλησης· και η οδηγία για τη φυλετι-
κή ισότητα που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυ-
λής ή εθνότητας, και πάλι στο πλαίσιο της απασχό-
λησης, αλλά επίσης όσον αφορά την πρόσβαση στο 
σύστημα πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλειας, και σε 
αγαθά και υπηρεσίες. (Ν. 4443/2016, Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρ-
χής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυ-
λετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 
2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου 
για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση).

Αρχή προσφυγών: αυτοτελής Υπηρεσία, η οποία υπά-
γεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Συγκροτείται από 
την Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία και από τις Επι-
τροπές Προσφυγών (βλέπε Ανεξάρτητες Επιτρο-
πές Προσφυγών, Ν. 4375/2016 και Ν. 4399/2016) . 

Αρχή της μη επαναπροώθησης: Θεμελιώδη αρχή 
του διεθνούς δικαίου, που υιοθετήθηκε στον Χάρ-
τη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που απαγορεύει 
στα κράτη να επιστρέφουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
πρόσφυγες σε χώρες ή εδάφη όπου η ζωή τους ή 
η ελευθερία τους απειλείται για έναν από τους λό-
γους φόβου δίωξης που ορίζονται στη Σύμβαση. 

Αρμόδιες Αρχές απόφασης: η Αποφαινόμενη Αρχή 
(Υπηρεσία Ασύλου) και οι Επιτροπές Προσφυγών 
της Αρχής Προσφυγών (Ν. 4375/2016).
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Αρμόδιες Αρχές παραλαβής, Αρμόδιες Αρχές Εξέ-
τασης, Αρμόδιες Αρχές παραλαβής και Εξέτα-
σης: τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου καθώς και 
τα αυτοτελή κλιμάκια των Περιφερειακών Γραφεί-
ων Ασύλου. Διασφαλίζουν την άσκηση του δικαι-
ώματος κατάθεσης αίτησης διεθνούς προστασίας, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών θα παρουσιασθεί 
αυτοπροσώπως ενώπιόν τους, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων (Ν. 4375/2016)

Άσυλο: Το Άσυλο (πολιτικό) είναι ένα είδος διεθνούς 
προστασίας που δίνεται από ένα κράτος σε άτο-
μο που έχει φύγει από τη χώρα του διότι φοβάται 
ότι θα υποστεί δίωξη. Οι προϋποθέσεις χορήγη-
σης ασύλου διέπονται, κατ’ αρχήν, από τη Διεθνή 
Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς 
των Προσφύγων. Αίτηση για άσυλο μπορεί να κά-
νει κάποιος ο οποίος έχει φύγει από τη χώρα του 
και δεν μπορεί να γυρίσει, επειδή φοβάται βάσιμα 
ότι θα υποστεί δίωξη για λόγους φυλής, θρησκεί-
ας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινω-
νική ομάδα, πολιτικών πεποιθήσεων. Μορφή προ-
στασίας που χορηγεί ένα κράτος στην επικράτειά 
του, η οποία βασίζεται πρώτον στην αρχή της «μη 
επαναπροώθησης», σύμφωνα με την οποία ο αι-
τών άσυλο δεν θα εκδιωχθεί ούτε θα απελαθεί και 
δεύτερον στα διεθνώς ή εθνικώς αναγνωρισμένα 
δικαιώματα των προσφύγων.

Ασυνόδευτος ανήλικος: το πρόσωπο ηλικίας κάτω 
των 18 ετών, το οποίο φθάνει στην Ελλάδα, χω-
ρίς να συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο για τη 
φροντίδα του, σύμφωνα με την ελληνική νομοθε-
σία ή πρακτική και για όσο χρόνο κανένας ενήλι-
κος δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του, ή ο 
ανήλικος που εγκαταλείπεται ασυνόδευτος μετά 
την είσοδό του στην Ελλάδα. Οι ασυνόδευτοι ανή-
λικοι αποτελούν μια εξαιρετική ευάλωτη ομάδα 
με ιδιαίτερα προβλήματα. Το άρθρο 22 της Διε-
θνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει ότι «ένα παιδί, το 
οποίο επιζητά να αποκτήσει το νομικό καθεστώς 
του πρόσφυγα ή που θεωρείται πρόσφυγας - είτε 
αυτό είναι μόνο είτε συνοδεύεται από τους γονείς 
του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο - πρέπει 
να χαίρει της κατάλληλης προστασίας και ανθρω-
πιστικής βοήθειας». 

Ασφάλεια: κατάσταση στην οποία οι κίνδυνοι για τους 
ανθρώπους ή για πρόκληση ζημιών έχουν περιορι-
στεί σε αποδεκτό επίπεδο. Η έννοια της ανθρώπι-
νης ασφάλειας είναι συνδεδεμένη με την προστα-
σία και κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

«όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην ελευθερία 
του λόγου και των πιστεύω τους καθώς και στην 
ελευθερία από τον φόβο και την ανάγκη» (Παγκό-
σμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 1948), 
«προστασία από χρόνιες απειλές και από αιφνίδιες 
καταστροφές στην καθημερινή ζωή» (Έκθεση Αν-
θρώπινης Ανάπτυξης 1994). «Η σύγχρονη έννοια 
της ανθρώπινης ασφάλειας ορίζεται ως η ικανο-
ποίηση των βασικών υλικών αναγκών (όπως δια-
τροφή, στέγη, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλ-
ψη) του ανθρώπου, καθώς και η διασφάλιση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μέσω της προστασίας 
της από κάθε μορφή καταπίεσης και καταναγκα-
σμού. Στην Ελλάδα, η μετανάστευση εισάγεται 
στην ατζέντα των θεμάτων ασφαλείας το 1991 με 
το νόμο 1975/1991, παράλληλα με τις μεγάλες με-
ταναστευτικές ροές από τις χώρες της πρώην Σο-
βιετικής Ένωσης και την Αλβανία».

Ασφαλής τρίτη χώρα: η έννοια της «ασφαλούς τρί-
της χώρας» (κύρια αρχή ασύλου) συχνά χρησιμο-
ποιείται, στη διαδικασία καθορισμού του πρόσφυ-
γα, ως κριτήριο εισόδου στην χώρα. Μια χώρα 
θεωρείται ως ασφαλής τρίτη χώρα για ένα συ-
γκεκριμένο αιτούντα, όταν πληρούνται σωρευτι-
κά τα εξής κριτήρια: α. δεν απειλείται η ζωή και 
η ελευθερία του λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικό-
τητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομά-
δα, ή πολιτικών πεποιθήσεων, β. η χώρα αυτή τη-
ρεί την αρχή της μη επαναπροώθησης, σύμφωνα 
με τη Σύμβαση της Γενεύης, γ. δεν υπάρχει κίνδυ-
νος σοβαρής βλάβης για τον αιτούντα κατά το άρ-
θρο 15 του Π.δ. 96/2008, δ. η χώρα αυτή απαγο-
ρεύει την απομάκρυνση ενός αιτούντος σε χώρα 
όπου αυτός κινδυνεύει να υποστεί βασανιστήρια 
ή σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείρι-
ση ή τιμωρία, όπως ορίζεται στο διεθνές δίκαιο, 
ε. υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί το καθεστώς 
του πρόσφυγα και, στην περίπτωση που ο αιτών 
αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, να του χορηγηθεί 
προστασία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης 
και στ. ο αιτών έχει σύνδεσμο με την εν λόγω τρί-
τη χώρα, βάσει του οποίου θα ήταν εύλογο για αυ-
τόν να μεταβεί σε αυτή.

Ασφαλείς χώρες καταγωγής: το Διεθνές Δίκαιο 
(Σύμβαση της Γενεύης) και το δίκαιο της ΕΕ (Οδη-
γία για τις Διαδικασίες Ασύλου) θεωρούν μια χώρα 
ασφαλή όταν υπάρχει γενικά ένα δημοκρατικό κα-
θεστώς και με διάρκεια, χωρίς διώξεις, χωρίς βασα-
νιστήρια ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση 
ή τιμωρία, χωρίς την απειλή βίας, χωρίς ένοπλες 
συγκρούσεις. Όταν τα κράτη μέλη της ΕΕ απο-
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φασίζουν να δεχτούν μια χώρα ως υποψήφια για 
ένταξη στην ΕΕ, ελέγχουν ότι πληροί τα «Κριτήρια 
της Κοπεγχάγης» τα οποία εγγυώνται τη δημοκρα-
τία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων. 
Έτσι οι υποψήφιοι για ένταξη στην ΕΕ θεωρούνται 
συνήθως «ασφαλείς χώρες» (Π. Δ. 113/2013, ΦΕΚ 
146.Α. 14-6-2013, Άρθρο 27 Οδηγίας). Τα κριτήρια 
που ορίζουν τις ασφαλείς τρίτες χώρες καταγω-
γής εξειδικεύονται στο Ν. 4375/2016.

Αυτάρκεια: στο προσφυγικό πλαίσιο είναι η ικανότη-
τα του αιτούντα άσυλο ή του πρόσφυγα να εξα-
σφαλίζει τις ανάγκες διαβίωσής του όπως και αυ-
τές των εξαρτημένων μελών της οικογένειάς του.

 Αυτοτελές δικαίωμα διαμονής: το δικαίωμα διαμο-
νής των μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, 
που έχουν γίνει δεκτά στην ελληνική επικράτεια 
για λόγους οικογενειακής επανένωσης, το οποίο 
διατηρείται αποκλειστικά σε προσωπική βάση.

Αφομοίωση: Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να περιγρά-
ψει τη διαδικασία απορρόφησης των μεταναστών 
της Αμερικής στον κυρίαρχο πολιτισμό των λευκών 
(Abercrombie & Hill & Turner, 1991). H πλήρης απο-
δοχή ενός ατόμου ή μιας κατηγορίας πληθυσμού από 
ένα κοινωνικό σύνολο ή η ταύτιση ενός ατόμου με 
ένα κοινωνικό σύνολο. Η διαδικασία της ολοκληρω-
τικής προσαρμογής και της συγχώνευσης του μετα-
ναστευτικού πληθυσμού στο κράτος υποδοχής και 
στις αντιλήψεις, στον τρόπο ζωής της χώρας υπο-
δοχής ώστε στο τέλος εξαφανίζεται κάθε διαφο-
ρετικότητα ως προς τις ιδιαίτερες παραδόσεις, της 
κουλτούρας και της εθνοτικής συνείδησης.

B

Βασανιστήρια: Κατά το άρθρο 137Α παρ.2 του ειδι-
κού μέρους του Ποινικού Κώδικα (που προστέθη-
κε από το ν. 1500/1984 - ΦΕΚ 191/Α/28-11-1984) 
τα «βασανιστήρια συνιστούν κάθε μεθοδευμένη 
πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής 
εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία ή ψυχικού 
πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, 
καθώς και κάθε παράνομη χρησιμοποίηση χημικών, 
ναρκωτικών ή άλλων φυσικών ή τεχνητών μέσων 
με σκοπό να κάμψουν τη βούληση του θύματος». 

Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης: στο πλαίσιο του με-
ταναστευτικού δικαίου έγγραφο πιστοποίησης προ-

σωρινής νόμιμης διαμονής, ετήσιας διάρκειας, που 
χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πα-
ραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών 
που αφορούν σε χορήγηση ή ανανέωση αδειών 
διαμονής, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά είναι πλήρη (Ν.4251-2014). 

Βιώσιμες λύσεις: οι τρεις λύσεις που αναγνωρίζει η 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, στο 
πλαίσιο του προσφυγικού δικαίου, όπως ο εθελο-
ντικός επαναπατρισμός στη χώρα προέλευσης, η 
ενσωμάτωση στη χώρα ασύλου και η επανεγκα-
τάσταση σε τρίτη χώρα. 

Γ

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής: 
συστάθηκε σύμφωνα με το Π. Δ. 11/2010 (Φ.Ε.Κ. 
15Ά /16.02.2010) στην οποία υπήχθησαν οι Διευ-
θύνσεις Μεταναστευτικής Πολιτικής, Κοινωνικής 
Ένταξης και Ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στις αρμοδι-
ότητες της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής 
Πολιτικής ανήκουν η εισήγηση για τον σχεδιασμό 
και χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα 
της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης των 
μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, της ιθαγένει-
ας. Η εποπτεία και ο συντονισμός της εφαρμογής 
της κυβερνητικής πολιτικής από τις συναρμόδιες 
υπηρεσίες για τη μετανάστευση και την κοινωνική 
ένταξη, για την ιθαγένεια. 

Γενική Γραμματεία Υποδοχής (Προσφύγων): συ-
στάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης  στην οποία υπάγονται η αυ-
τοτελής υπηρεσία με τον τίτλο «Υπηρεσία Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης» (ΥΠ.Υ.Τ), η Διεύθυνση Υποδοχής 
(Ν. 4375/2016) .

Γενοκτονία: η βάσει σχεδίου συστηματική και ολο-
κληρωτική εξόντωση φυλής ή έθνους. Πράξεις 
που σκοπό έχουν την καταστροφή ολόκληρου ή 
μέρους μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής 
ομάδας (άρθρο 2 της Σύμβασης για την Πρόλη-
ψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτο-
νίας του 1948). Τέτοιες πράξεις είναι η δολοφονία 
μελών της ομάδας, η σωματική ή πνευματική ζη-
μιά σε μέλη της ομάδας καθώς επίσης και η ηθε-
λημένη δημιουργία συνθηκών φυσικής καταστρο-
φής ολόκληρης ή μέρους της ομάδας.
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Δ

Δεδικαιολογημένος φόβος διώξεως: «φράση-κλει-
δί» του ορισμού του πρόσφυγα. Γενικά ο φόβος του 
αιτούντος πρέπει να θεωρείται δικαιολογημένος, 
εάν μπορεί να θεμελιώσει κατά έναν εύλογο βαθ-
μό, ότι η εξακολούθηση της παραμονής στην χώρα 
προέλευσής του έχει γίνει αφόρητη για τους λό-
γους που αναφέρονται στον ορισμό του πρόσφυγα  
(Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προ-
σφύγων).

Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία ή «δελτίο»: το 
ειδικό ατομικό δελτίο που εκδίδεται για τον αιτού-
ντα κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αιτήματός 
του από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές παραλα-
βής και του επιτρέπει την παραμονή στην Ελληνι-
κή Επικράτεια μέχρι την έκδοση τελεσίδικης από-
φασης επί του αιτήματος. 

Δεύτερη γενιά (μεταναστών): Τα παιδιά που γεννή-
θηκαν στην Ελλάδα, αλλά και εκείνα τα οποία ήρ-
θαν μαζί με τους γονείς τους σε μικρή ηλικία στην 
χώρα. Ρυθμίσεις για την απόκτηση της ιθαγένειας 
από τα παιδιά της λεγόμενης «δεύτερης γενιάς με-
ταναστών» συναντούμε στο Ν. 4332/2015. 

Δεύτερο κράτος μέλος: κάθε κράτος μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, άλλο από εκείνο που ενέτα-
ξε για πρώτη φορά στο καθεστώς του επί μακρόν 
διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας και στο οποίο ο 
εν λόγω επί μακρόν διαμένων ασκεί το δικαίωμα 
διαμονής του.

Διαβατήριο Nansen ή Πιστοποιητικό καταλληλό-
λητας: χρησίμευσε ως ταξιδιωτικό έγγραφο και χο-
ρηγούνταν σε πρόσφυγες σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των κειμένων που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο.

Διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης: διαδικα-
σίες στις οποίες υποβάλλονται όλοι οι πολίτες τρί-
των χωρών και οι ανιθαγενείς που εισέρχονται χω-
ρίς τις νόμιμες διατυπώσεις (Ν. 4375/2016).

Διάκριση: οποιαδήποτε εντολή για την εφαρμογή δι-
ακριτικής μεταχείρισης σε βάρος προσώπου λόγω 
φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλ-
λων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, 
ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χα-
ρακτηριστικών φύλου στον τομέα της απασχόλη-
σης και της εργασίας και για τη διευκόλυνση της 
άσκησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο 

πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζο-
μένων (Ν. 4443/2016) .

Διάκριση μετανάστη και πρόσφυγα: πρόκειται για 
διαφορετική νομική και άλλη κατάσταση ατόμων, 
ενώ η διάκριση μεταξύ των δύο είναι σύνθετη δι-
αδικασία. Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελ-
λάδα είναι «μικτές», αφού τόσο οι πρόσφυγες όσο 
και οι οικονομικοί μετανάστες χρησιμοποιούν τους 
ίδιους δρόμους διέλευσης και εισόδου στη χώρα. 
Συχνά αμφότεροι στερούνται νομιμοποιητικών εγ-
γράφων (π.χ. άδεια θεώρησης εισόδου) ή εγγρά-
φων ταυτοποίησης (ταυτότητας, διαβατηρίου κ.λπ.). 
(βλέπε λήμματα «μετανάστης» και «πρόσφυγας»).

Διαπολιτισμική μεσολάβηση: η διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων, που σχετίζονται ή πηγάζουν από πο-
λιτισμικές διαφορές, μέσω της ανάπτυξης του δια-
λόγου, της επικοινωνίας και της δημιουργίας κοι-
νού εδάφους μεταξύ των διαφορετικών ομάδων. 

Διάσωση: μια επιχείρηση για τη διάσωση προσώπων 
που βρίσκονται σε κίνδυνο, την παροχή πρώτων βο-
ηθειών ή την κάλυψη άλλων αναγκών και τη με-
ταφορά τους σε ασφαλές μέρος (Ν. 4431/2016).

Διασυνοριακό έγκλημα: οποιαδήποτε σοβαρή μορ-
φή εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση 
που διαπράττεται στα εξωτερικά σύνορα, ή κατά 
μήκος αυτών ή σχετίζεται με αυτά. 

Διαφορά αιτούντος άσυλου και πρόσφυγα: Για 
όσο διάστημα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση, είναι 
αιτούντες άσυλου. Αν τους χορηγηθεί άσυλο, αυτό 
σημαίνει πως έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες 
που τους παρέχεται πλέον διεθνή προστασία από 
το κράτος που τους αναγνώρισε.

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ): Ιδρύ-
θηκε το 1951 και συνεργάζεται στενά με κυβερνη-
τικούς, διακυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς 
εταίρους. Εργάζεται σε τέσσερις ευρείς τομείς της 
διαχείρισης της μετανάστευσης όπως: Μετανά-
στευση και ανάπτυξη, Διευκόλυνση της μετανά-
στευσης, Ρύθμιση της μετανάστευσης, Εξανα-
γκασμένη μετανάστευση. Οι δραστηριότητες του 
ΔΟΜ που αφορούν σε αυτούς τους τομείς, περι-
λαμβάνουν την προώθηση του διεθνούς δικαίου 
της μετανάστευσης, την πολιτική συζήτηση και κα-
θοδήγηση, την προστασία των δικαιωμάτων των 
μεταναστών, τη μεταναστευτική υγεία, καθώς και 
τη διάσταση του φύλου στη μετανάστευση. Η Ελ-
λάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση με 
την οποία έχει ιδρυθεί η Διεθνής Οργάνωσης Με-
τανάστευσης (Ν. 1859/1954, ΦΕΚ 113, τ. Α, όπως 
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τροποποιήθηκε με το Ν. 2786/2000, ΦΕΚ 4, τ. Α).

Διεθνής προστασία: είναι η εξασφάλιση εισόδου 
των προσφύγων σε μια χώρα που θα τους παρέχει 
άσυλο και θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματά 
τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της 
μη επαναπροώθησης, δηλαδή να μην εξαναγκάζο-
νται να επιστρέψουν στη χώρα όπου κινδυνεύουν. 

Διέλευση (transit): το φυσικό «πέρασμα» του μετα-
νάστη από ενδιάμεσες χώρες, μετά την αναχώρη-
ση του από τη χώρα προέλευσης και πριν την άφι-
ξή του στην τελική χώρα προορισμού. 

Διεύθυνση Υποδοχής: Συστάθηκε με το Ν. 3907/2011 
και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής (Προ-
σφύγων) και στόχος της είναι η μελέτη, ο σχεδι-
ασμός και η εφαρμογή της πολιτικής υποδοχής 
των αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνό-
δευτων ανηλίκων.

Δικαιούχος Διεθνούς Προστασίας: ο αλλοδαπός 
ή ανιθαγενής στον οποίο έχει χορηγηθεί από την 
αρμόδια ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δι-
καιούχου επικουρικής σημασίας. 

Δικαιούχος επικουρικής προστασίας: με την επι-
φύλαξη του άρθρου 17 του π.δ. 141/2013, το πρό-
σωπο το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για 
να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά στο πρό-
σωπό του συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι από τους 
οποίους προκύπτει ότι αν επιστρέψει στη χώρα 
καταγωγής του ή στην περίπτωση ανιθαγενούς 
στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής 
του, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη, κατά 
την έννοια του άρθρου 15 του π.δ. 141/2013 και 
που δεν μπορεί, ή λόγω του κινδύνου αυτού δεν 
επιθυμεί, να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της 
εν λόγω χώρας.

Δικαιώματα του ανθρώπου ή «θεμελιώδη δικαι-
ώματα»: είναι οι όροι που χρησιμοποιούνται στο 
διεθνές δίκαιο, στον Χάρτη των θεμελιωδών Δι-
καιωμάτων και στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις πρόσφυγα: οι πρό-
σφυγες πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια θεμελι-
ώδη οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα και της 
βασικής βοήθειας που δικαιούται κάθε αλλοδα-
πός που διαμένει νόμιμα στην χώρα ασύλου, όπως 
ελευθερία σκέψης, διακίνησης, προστασία από βα-
σανιστήρια και εξευτελιστική μεταχείριση, ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη, δικαίωμα εκπαίδευσης 
για τα παιδιά, στέγαση και πρόσβαση στην εργα-

σία. Οι πρόσφυγες καλούνται να σέβονται τους 
νόμους και τους κανονισμούς της χώρας ασύλου.

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής 
Βίας (ΔΚΠΡΒ): δίκτυο οργανώσεων της Κοινωνί-
ας των Πολιτών και τον Συνήγορο του Πολίτη, κα-
θώς και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του 
Δήμου Αθηναίων ως παρατηρητές, με στόχο να 
παράσχουν αξιόπιστη ενημέρωση για τη ρατσιστι-
κή βία και τη ξενοφοβία για την αντιμετώπιση της 
ατιμωρησίας των δραστών και την αποφυγή πε-
ραιτέρω κλιμάκωσης των επιθέσεων. 

Δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προ-
σφύγων (ΔΥΕΠ): ιδρύθηκαν για την παροχή εκ-
παίδευσης στα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών που 
διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του 
ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ. Λειτουργούν, εντός των σχολικών μονάδων 
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, 
στα όρια των οποίων υφίστανται  κέντρα φιλο-
ξενίας.  Σε κάθε σχολική μονάδα αντιστοιχεί μία 
αυτοτελής ΔΥΕΠ, η οποία μπορεί να περιλαμβά-
νει περισσότερα τμήματα, αναλόγως του αριθ-
μού των μαθητών. Ειδικά για την εκπαίδευση των 
παιδιών ηλικίας 4-5 ετών που διαμένουν στα κέ-
ντρα φιλοξενίας ιδρύονται ΔΥΕΠ ως Παραρτή-
ματα Νηπιαγωγείων που λειτουργούν εντός των 
κέντρων φιλοξενίας (ΚΥΑ 180647/ΓΔ4/2016 (ΦΕΚ 
3502/2016/Β/31-10-2016).

Δομές φιλοξενίας: Σκοπός της εκάστοτε δομής εί-
ναι η παροχή ενός σταθερού πλαισίου διαμονής 
(βραχείας και μέσης διάρκειας) ικανού να καλύ-
πτει όχι μόνο τις βασικές βιοτικές και κοινωνικές 
ανάγκες των φιλοξενουμένων, αλλά και τις συναι-
σθηματικές, ψυχικές, μαθησιακές και ενταξιακές 
ανάγκες αυτών. Η λειτουργία της Δομής προσανα-
τολίζεται στην διασφάλιση βασικών παραμέτρων 
όπως είναι η κάλυψη βιολογικών και ψυχολογι-
κών αναγκών των φιλοξενουμένων, η ελευθερία 
στην κίνηση και την έκφραση, η αναγνώριση της 
ατομικής τους αξίας, η αξιοπρέπεια, η ανεξαρτη-
σία, η επιλογή και εφόσον είναι εφικτό η ανάπτυ-
ξη ικανοτήτων και δυνατοτήτων σε κάθε έκφαν-
ση της καθημερινής ζωής εντός και εκτός δομής 
(Υ.Α 11.1/6343/2014). Στις Δομές Φιλοξενίας ει-
σάγονται, υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι εισήλ-
θαν στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις και 
ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες των ευάλωτων 
ατόμων (Ν. 3907/2011) ή έχουν υποβάλλει αίτημα 
διεθνούς προστασίας.
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Ε

Εθελοντισμός: Σύμφωνα με τον διαθέσιμο ορισμό 
που προέρχεται από την Ελληνική Ομοσπονδία 
Μη Κυβερνητικών Οργανισμών είναι «η πρόθυμη 
δέσμευση ενός ατόμου να εργαστεί χωρίς αμοιβή 
για ένα καθορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα 
για το γενικό καλό της κοινωνίας». Στη σύγχρονη 
εποχή ο εθελοντισμός έχει καθιερωθεί ως ο θε-
σμός που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοι-
νωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων, στοχεύει στο συλλογικό όφελος και 
στην παρέμβαση στα κοινά και καλείται να ανα-
πληρώσει κενά που δημιουργούν η αδυναμία του 
κράτους και οι μηχανισμοί της αγοράς. Αν και είναι 
γενικά αποδεκτό ότι ο εθελοντισμός είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντικός τόσο για τα άτομα όσο και για την 
κοινωνία, αυτό δε συνεπάγεται ότι όλες οι χώρες 
τον ορίζουν ως έννοια με τον ίδιο τρόπο.

Εθελοντικός επαναπατρισμός: η επιστροφή των 
προσφύγων στη χώρα καταγωγής τους με ασφά-
λεια μόλις οι συνθήκες το επιτρέπουν (συνήθως 
όταν μια σύρραξη έχει τελειώσει), σε συνθήκες 
αξιοπρέπειας (έχει αποκατασταθεί ως ένα βαθμό 
η σταθερότητα). Συνήθως αποτελεί την προτιμώ-
μενη μακροπρόθεσμη λύση για την πλειονότητα 
των προσφύγων. 

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώ-
που (ΕΕΔΑ): είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό 
όργανο της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προ-
στασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συ-
σταθεί με το Ν. 2667/1998 σύμφωνα με τις Αρχές 
των Παρισίων των Ηνωμένων Εθνών και συγκρο-
τήθηκε για πρώτη φορά σε σώμα στις 10 Ιανουα-
ρίου 2000. Σε αυτήν εκπροσωπούνται Ανεξάρτη-
τες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και 
πολιτικών επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία. Κύ-
ρια αποστολή της είναι η διαρκής παρακολούθηση 
της εξέλιξης των θεμάτων προστασίας των δικαι-
ωμάτων του ανθρώπου η συνεχής ενημέρωση, η 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίη-
ση της κοινής γνώμης και η προώθηση της σχετι-
κής έρευνας, η ανταλλαγή εμπειριών σε διεθνές 
επίπεδο με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, 
όπως ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΑΣΕ, 
με τις ομόλογες Επιτροπές άλλων Κρατών και με 
την κοινωνία των πολιτών, η εξέταση και προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 

του διεθνούς δικαίου εκφέροντας σχετική γνώμη 
προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, η διαμόρ-
φωση προτάσεων πολιτικής σε θέματα δικαιωμά-
των του ανθρώπου. (Υ. Α. 138/ 6.4.2000).

Εθνικισμός: η προσήλωση μιας κοινωνικής ομάδας 
στα εθνικά ιδεώδη και η ταυτόχρονη υποτίμη-
ση άλλων εθνών, με σκοπό την επιβολή σε αυτά.

Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής: προσωρινός 
τίτλος διαμονής που χορηγείται σε πολίτες τρίτων 
χωρών που τελούν σε καθεστώς δικαστικής προστα-
σίας ο οποίος δεν επιτρέπει στον κάτοχό του ελεύ-
θερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είσοδος: όταν ένας αλλοδαπός διέρχεται τα σύνορα 
από τα σημεία ελέγχου (αέρα, ξηρά, ή θάλασσα) 
και του παρέχεται, από τους υπαλλήλους των συ-
νόρων, άδεια εισόδου στο κράτος. 

Εκπρόσωπος ασυνόδευτου ανηλίκου: ο προσωρι-
νός ή οριστικός επίτροπος του ανηλίκου ή το πρό-
σωπο που ορίζεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα 
ανηλίκων ή, όπου δεν υπάρχει Εισαγγελέας ανη-
λίκων, από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την 
προάσπιση των συμφερόντων του ανηλίκου αυτού 
(Ν. 4375/2016). Ως εκπρόσωπος, μπορεί επίσης να 
οριστεί και ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προ-
σώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στην τελευ-
ταία περίπτωση, ο εκπρόσωπος του νομικού προ-
σώπου μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο πρόσωπο 
για την εκπροσώπηση του ανηλίκου κατά τις δια-
δικασίες του παρόντος.

Εμπορία ανθρώπων: Ο όρος «εμπορία ανθρώπων» 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/
ΕΕ είναι «η πρόσληψη, μεταφορά, διακίνηση, στέ-
γαση ή υποδοχή προσώπων συμπεριλαμβανομέ-
νης και της ανταλλαγής ή της μεταβίβασης εξου-
σίας επί των προσώπων αυτών, με την απειλή της 
χρήσης ή τη χρήση βίας ή άλλων μορφών εξανα-
γκασμού, με απαγωγή, απάτη, παραπλάνηση, κα-
τάχρηση εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή με πλη-
ρωμή ή αποδοχή χρημάτων ή άλλων απολαβών 
για την εξασφάλιση της συναίνεσης προσώπου 
κατέχοντος εξουσία επί ενός άλλου, με σκοπό εκ-
μετάλλευσης». Η εμπορία ανθρώπων είναι αυτό 
που υποδηλώνει η λέξη: άνθρωπος εμπορεύεται 
άνθρωπο. Η παράνομη διακίνηση ανθρώπων που 
βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης, με τη χρήση 
βίας, απειλών ή άλλου εξαναγκαστικού μέσου με 
σκοπό την οικονομική εκμετάλλευσή τους, ανα-
γνωρίζεται διεθνώς, ως «σύγχρονη μορφή σκλα-
βιάς» και συνιστά ειδεχθές έγκλημα, που προσβά-



130

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

λει βάναυσα αφενός την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
και αφετέρου αποτελεί κατάφορη παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναγάγοντας τον άν-
θρωπο σε αντικείμενο εκμετάλλευσης με σκοπό 
το κέρδος. Ν.4198/2013.

Ενσωμάτωση: (βλέπε επίσης λήμμα Αφομοίωση). 

Ένταξη σε χώρα ασύλου: η διαδικασία που καταλή-
γει στη μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα ασύλου και 
έχει ως στόχο την προοδευτική αύξηση της οικονο-
μικής, νομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής έντα-
ξης του πρόσφυγα στην τοπική κοινωνία. 

Επαγγελματική Κατάρτιση δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας: οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 
και τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθε-
στώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, κα-
θώς και τα μέλη οικογένειάς τους, εφόσον κατέ-
χουν την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις 
άδεια διαμονής σε ισχύ, εγγράφονται σε εκπαιδευ-
τικά προγράμματα για ενήλικες που σχετίζονται με 
την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτι-
ση με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν 
και για τους ημεδαπούς (Ν. 4375/2016).

Επαναπατριζόμενος: ο παράτυπα διαμένων υπήκοος 
τρίτης χώρας που αποτελεί αντικείμενο απόφασης 
επιστροφής η οποία έχει εκδοθεί από κράτος μέλος.

Επανένταξη: σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Με-
τανάστευσης ως επανένταξη ορίζεται η διαδικα-
σία ομαλής εκ νέου ενσωμάτωσης ενός ατόμου 
σε ένα σύνολο ή και σε μια ομάδα, στην προκειμέ-
νη περίπτωση ενός μετανάστη στη χώρα καταγω-
γής του. Η διαδικασία που παρέχει τη δυνατότητα 
στον επωφελούμενο να δημιουργήσει συνθήκες 
βιωσιμότητας και να συμμετέχει εκ νέου στην κοι-
νωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή 
της χώρας του. 

Επέμβαση επιστροφής: ενέργεια του Οργανισμού Ευ-
ρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για 
την παροχή αυξημένης τεχνικής και επιχειρησια-
κής συνδρομής η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη, 
στα κράτη μέλη, μελών ευρωπαϊκών ομάδων επέμ-
βασης για επιστροφή, και στην οργάνωση επιχει-
ρήσεων επιστροφής (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016).

Επί μακρόν διαμένων: καθεστώς και χορήγηση άδειας 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος (Ν. 4251/2015).

Επιστροφή πολίτη τρίτης χώρας: διαδικασία επα-
νόδου πολίτη τρίτης χώρας είτε με οικειοθε-

λή συμμόρφωσή του της υποχρέωσης επιστρο-
φής είτε αναγκαστικά στη χώρα καταγωγής του 
ή σε χώρα διέλευσης, σύμφωνα με κοινοτικές ή 
διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής ή της ρυθμί-
σεις ή σε άλλη τρίτη χώρα στην οποία αποφασί-
ζει εθελοντικά να επιστρέψει και στην οποία γί-
νεται δεκτός.

Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων: η επιτροπεία 
ασυνόδευτων ανηλίκων υπό την μορφή οργανω-
μένων πρωτοβουλιών για την φροντίδα και την 
προστασία των παιδιών. Όλες οι ευρωπαϊκές χώ-
ρες έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση για τα Δικαιώ-
ματα του Παιδιού (CRC) και έχουν την υποχρέωση 
να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ασυ-
νόδευτων παιδιών. Οι γενικές αρχές ενός συστή-
ματος επιτροπείας  είναι να διασφαλίζει όχι μόνο 
ότι όλες οι αποφάσεις που αφορούν στο παιδί θα 
πρέπει να βασίζονται στην αρχή του συμφέρο-
ντός του, αλλά και ότι το παιδί λαμβάνει ικανοποι-
ητική φροντίδα, στέγαση, εκπαίδευση, γλωσσική 
βοήθεια και υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης. (βλέπε επίσης λήμμα Εκπρόσωπος ασυ-
νόδευτου ανηλίκου).

Επιτροπές Προσφυγών: Ο νόμος 4375/2016 όρι-
σε τις Επιτροπές Προσφυγών του Π.Δ. 114/2010 
ως το αρμόδιο όργανο να τις εξετάζει σε δεύτερο 
βαθμό μέχρι τη σύσταση της μόνιμης Αρχής Προ-
σφυγών.  (βλέπε λήμματα Ανεξάρτητες Επιτροπές 
Προσφυγών και Αρχή Προσφυγών). 

Επίτροπος Ασυνόδευτων Ανηλίκων: (βλέπε λήμ-
ματα Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και Εκ-
πρόσωπος ασυνόδευτου ανηλίκου).

Εποχικά εργαζόμενος: συναντάται ως όρος και για 
πολίτη τρίτης χώρας που διατηρεί τον κύριο τόπο 
κατοικίας του σε τρίτη χώρα και διαμένει νόμιμα 
και προσωρινά για λόγους απασχόλησης στην ελ-
ληνική επικράτεια σε τομέα δραστηριότητας που 
εξαρτάται από την αλλαγή των εποχών βάσει μιας 
ή περισσότερων συμβάσεων εργασίας ορισμένου 
χρόνου που συνάπτονται απευθείας μεταξύ του 
πολίτη τρίτης χώρας και του εργοδότη που είναι 
εγκατεστημένος στην Ελλάδα (Ν.  4251/2014, Ν. 
4332/2015).

Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού: πολίτες τρίτων χωρών 
που εισέρχονται και διαμένουν στην Ελλάδα, βά-
σει ειδικής νομοθεσίας, ειδικών διακρατικών συμ-
φωνιών ή της εξυπηρέτηση του συμφέροντος της 
εθνικής οικονομίας (Ν. 4251/2014).

Εργαζόμενος τρίτης χώρας: κάθε πολίτης τρίτης 
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χώρας που έχει γίνει δεκτός στην ελληνική επι-
κράτεια και ο οποίος διαμένει νομίμως και του 
έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής για εργασία ή 
άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας, στο πλαί-
σιο εξαρτημένης σχέσης εργασίας στην Ελλά-
δα σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας (N. 
4332/2015). 

Εργασία: οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι δι-
αμένοντες για ανθρωπιστικούς λόγους έχουν το δι-
καίωμα πρόσβασης στην εργασία. Η χορήγηση της 
άδειας εργασίας εξομοιώνει τον πρόσφυγα εργα-
ζόμενο με τον Έλληνα εργαζόμενο ως προς τα ερ-
γασιακά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.

Εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας, κατό-
χων άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς 
λόγους και των μελών οικογενείας τους: οι δι-
καιούχοι διεθνούς προστασίας, οι οποίοι κατέχουν 
την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις άδεια 
διαμονής σε ισχύ, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην 
εξαρτημένη εργασία, την παροχή υπηρεσιών ή έρ-
γου ή στην άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δρα-
στηριότητας, με τους όρους που προβλέπονται για 
τους ημεδαπούς (Ν. 4375/2016). 

Εσωτερικά εκτοπισμένος: κάποιος που έχει ανα-
γκαστεί να εγκαταλείψει την εστία του λόγω σύρ-
ραξης, δίωξης (δηλαδή για λόγους παρόμοιους με 
εκείνους των προσφύγων) ή εξαιτίας μιας φυσικής 
καταστροφής ή κάποιου άλλου παρόμοιου ασυνή-
θιστου γεγονότος. Αντίθετα με τους πρόσφυγες, 
οι εσωτερικά εκτοπισμένοι παραμένουν στο εσω-
τερικό της πατρίδας τους.

Εσωτερικός μετανάστης: το άτομο το οποίο κινεί-
ται εντός της επικράτειας της χώρας του, από μια 
περιοχή σε μια άλλη.

Ευάλωτες ομάδες αιτούντων άσυλο: ασυνόδευτοι 
ανήλικοι, άτομα που έχουν αναπηρία ή πάσχουν από 
ανίατη ή σοβαρή ασθένεια, υπερήλικες, γυναίκες σε 
κύηση ή λοχεία, μονογονεϊκές οικογένειες με ανή-
λικα τέκνα, θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλ-
λης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή 
σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, πρόσωπα με 
σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής, ιδίως επι-
ζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων, θύμα-
τα εμπορίας ανθρώπων (Ν. 4375/2016).

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου (ΕΣΔΑ): υιοθετήθηκε υπό την αιγί-
δα του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1950 με σκοπό 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των θεμελιωδών ελευθεριών. Η ΕΣΔΑ παραμένει η 

μόνη διεθνής συμφωνία για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα που παρέχει αυτό τον υψηλό βαθμό προστα-
σίας του ατόμου. Με τη Συνθήκη συγκροτήθηκε το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυ-
λο (ΕΑSO): Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, ο οποίος ιδρύθηκε δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου. Αποστολή της EASO είναι 
να συμβάλλει στην εφαρμογή του κοινού ευρωπα-
ϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ), παρέχοντας υπο-
στήριξη και διευκόλυνση, συντονισμό και ενίσχυ-
ση της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών ως ανεξάρτητο κέντρο εμπειρογνωμοσύ-
νης σε θέματα ασύλου. Παρέχει, επίσης, υποστήρι-
ξη στα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύ-
λου και υποδοχής υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις.

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ΕΔΔΑ): Ιδρύθηκε βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβα-
σης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η εκτέλε-
ση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ - τόσο με τη λήψη 
ατομικών μέτρων, αλλά κυρίως με τη λήψη γενι-
κών μμέτρων, όπου αυτά είναι απαραίτητα- συνε-
πάγεται: α) την εναρμόνιση της ελληνικής έννομης 
τάξης με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), β) την 
αποτροπή νέων παραβιάσεων δικαιωμάτων που 
κατοχυρώνονται από την ΕΣΔΑ, και γ) την αποτε-
λεσματικότερη λειτουργία του μέσω της μείωσης 
του αριθμού των προσφυγών που καλείται να εξε-
τάσει. Ο πολίτης που θεωρεί ότι έχουν παραβια-
στεί τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη Σύμβαση 
από ένα κράτος μέλος μπορεί να φέρει την υπό-
θεση στο Δικαστήριο. Οι αποφάσεις του Δικαστη-
ρίου είναι νομικά δεσμευτικές και το Δικαστήριο 
έχει τη δυνατότητα να επιδικάσει αποζημίωση. Το 
καθεστώς που δίνει τη δυνατότητα να προστατεύ-
ονται οι πολίτες από παραβιάσεις ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων αποτελεί καινοτομία όσον αφορά τις 
διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καθώς παρέχει στο άτομο έναν ενεργό ρόλο στη 
διεθνή σκηνή (παραδοσιακά, μόνο τα κράτη θε-
ωρούνταν υποκείμενα της διεθνούς νομοθεσίας). 

Εξέταση αίτησης ασύλου: το σύνολο των εξετα-
στικών μέτρων, αποφάσεων ή δικαστικών απο-
φάσεων που εκδίδονται από τις αρχές που εί-
ναι αρμόδιες για την αίτηση ασύλου σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, εξαιρουμένων των διαδικασιών 
προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους. 
(Ν. 4375/ 2016).
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Ζ

Zώνη διέλευσης: ειδική περιοχή στα αεροδρόμια και 
τα λιμάνια της χώρας για τους αλλοδαπούς επι-
βάτες που περιμένουν για να ταξιδέψουν από μία 
τρίτη χώρα σε μια άλλη μέσω Ελλάδας. Η περιο-
χή αυτή δεν θεωρείται Ελληνικό έδαφος σύμφω-
να με την νομοθεσία περί μετανάστευσης, με εξαί-
ρεση την περίπτωση των αιτήσεων για άσυλο, οι 
οποίες μπορούν να υποβληθούν εκεί.

Θ

Θεώρηση: η άδεια ή απόφαση κράτους μέλους που 
απαιτείται με σκοπό τη διέλευση ή την είσοδο για 
προβλεπόμενη διαμονή στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος ή σε περισσότερα κράτη μέλη. 

Θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα: η άδεια ή η 
απόφαση που επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας 
(για την οποία ειδικά ισχύει αυτή η προϋπόθεση), 
να διέλθει από τη ζώνη διερχομένων ενός αερο-
λιμένα, κατά τη διάρκεια στάσης ή μετεπιβίβασης 
μεταξύ δύο τμημάτων διεθνούς πτήσεως, χωρίς 
να έχει πρόσβαση στο έδαφος του συγκεκριμέ-
νου κράτους μέλους. 

Θηλυκοποίηση της μετανάστευσης: σύγχρονος όρος 
στη βιβλιογραφία, ο οποίος αναγνωρίζει την έμ-
φυλη διάσταση της μετανάστευσης και υποδηλώ-
νει την ποιοτική παρά την ποσοτική διαφορά της 
μετανάστευσης των γυναικών σε σχέση με εκείνη 
του παρελθόντος. Ο όρος υποδηλώνει την τάση 
για αυτόνομη μετανάστευση των γυναικών με την 
έννοια ότι όλο και περισσότερες γυναίκες σήμερα 
μεταναστεύουν μόνες τους ως αρχηγοί νοικοκυ-
ριών και οικονομικά ενεργά υποκείμενα, ενώ λιγό-
τερες σε σχέση με το παρελθόν μεταναστεύουν ως 
εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας ακολουθώντας 
τους συζύγους (Cavounidis, 2006).

Θύμα εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων: σύμ-
φωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώ-
πων, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 
2008, θύμα εμπορίας προσώπων είναι το πρόσω-
πο το οποίο έχει στρατολογηθεί, μεταφερθεί, με-
τακινηθεί, υποθαλπτεί ή παραληφθεί εντός μιας 
χώρας ή διασυνοριακά με τη χρήση απειλής, βίας, 

απάτης, εξαναγκασμού ή άλλων παράνομων μέ-
σων με σκοπό να τύχει εκμετάλλευσης. Ένα παιδί 
θεωρείται θύμα της εμπορίας ανθρώπων, ανεξάρ-
τητα από το εάν έχουν χρησιμοποιηθεί οποιαδή-
ποτε μέσα στρατολόγησης, μεταφοράς, μετακίνη-
σης υπόθαλψης ή παραλαβής, με σκοπό να τύχει 
εκμετάλλευσης. Η «συγκατάθεση» του ατόμου για 
την εκμετάλλευση δεν έχει σημασία σε περίπτω-
ση που έχουν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε από τα 
μέσα (εξαναγκασμός, απάτη, κατάχρηση της ευά-
λωτης θέσης κ.λπ.). 

Ι

Ιθαγένεια: το δικαίωμα κάθε προσώπου να έχει δι-
καιώματα και υποχρεώσεις, καθώς αντανακλά το 
νομικό και πραγματικό δεσμό του ατόμου με το 
κράτος και αντιπροσωπεύει την ιδιότητά του ως 
πολίτη (Ν. 4332/2015). Σύμφωνα με την Συνθή-
κη της Χάγης για Ζητήματα που αφορούν σε Νο-
μοθεσίες Ιθαγένειας (άρθ. 1, 1930) «κάθε κράτος 
σύμφωνα με την νομοθεσία καθορίζει ποιοι εί-
ναι οι πολίτες του. Η νομοθεσία αυτή θα αναγνω-
ρίζεται από τα άλλα Κράτη εφόσον είναι σύννο-
μη με τις διεθνείς συνθήκες, το διεθνές δίκαιο και 
τις γενικώς αποδεκτές διέπουν τα θέματα ιθα-
γένειας». 

Κ

Καθορισμός του καθεστώτος του πρόσφυγα: Η 
διαδικασία που ακολουθείται για την αναγνώρι-
ση από την αρμόδια ελληνική αρχή αλλοδαπού 
ή ανιθαγενούς ως πρόσφυγα (βλέπε επίσης λήμ-
μα πρόσφυγας).

Κανονισμός Δουβλίνου ΙΙΊ : Ο κανονισμός θέτει την 
αρχή ότι ένα μόνο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο 
για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου. 

Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Υ.Π.Υ.Τ): 
αυτοτελής Υπηρεσία, η οποία υπάγεται στη Γε-
νική Γραμματεία Υποδοχής του Υπουργείου Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η 
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι αρ-
μόδια για την πραγματοποίηση των διαδικασι-
ών καταγραφής, ταυτοποίησης και εξακρίβωσης 
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των στοιχείων, τον ιατρικό έλεγχο, τον εντοπι-
σμό ευάλωτων, την παροχή ενημέρωσης, ιδίως 
για τις διαδικασίες διεθνούς ή άλλης μορφής 
προστασίας και για τις διαδικασίες επιστροφής, 
καθώς και για την προσωρινή διαμονή των πο-
λιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρ-
χονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις 
και την περαιτέρω παραπομπή τους σε κατάλ-
ληλες δομές υποδοχής ή προσωρινής φιλοξενί-
ας, για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία Κέ-
ντρων και Δομών για την πραγματοποίηση των 
ως άνω διαδικασιών, για την ίδρυση, λειτουρ-
γία και εποπτεία ανοικτών Δομών Προσωρινής 
Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών 
(Νόμος 4375/2016). 

Κέντρα αποθήκευσης και διανομής: Για την απο-
θήκευση και διανομή των ειδών πρώτης ανάγκης 
οι Περιφέρειες, δύνανται να συστήνουν Κέντρα 
αποθήκευσης και διανομής, σε συνεργασία και 
με της δημόσιους φορείς, με απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη ή με κοινή απόφαση με το αρμό-
διο για τη διοίκηση του ετέρου φορέα οργάνου, 
στην οποία θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας 
(Ν. 4375/2016). 

Κεντρική Αρχή: (βλέπε λήμμα Υπηρεσία Ασύλου).

Κέντρο φιλοξενίας: κάθε χώρος που χρησιμοποιεί-
ται για την ομαδική φιλοξενία αιτούντων διεθνή 
προστασία και ασυνόδευτων ανηλίκων. 

Κομβικό σημείο υποδοχής (hotspot): η περιοχή 
στην οποία το κράτος μέλος υποδοχής, η Επιτρο-
πή, αρμόδιοι οργανισμοί της Ένωσης και συμμε-
τέχοντα κράτη μέλη συνεργάζονται για τη δια-
χείριση υφιστάμενου ή εν δυνάμει δυσανάλογα 
μεγάλου μεταναστευτικού προβλήματος, χαρα-
κτηριζόμενου από σημαντική αύξηση του αριθ-
μού των μεταναστών οι οποίοι καταφθάνουν στα 
εξωτερικά σύνορα.

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ): Το 
ΚΕΣΑ διαμορφώνεται από: 

α) την αναθεωρημένη οδηγία για τις διαδικασίες χο-
ρήγησης ασύλου (2013/32/ΕΕ,

β) την αναθεωρημένη οδηγία για την υποδοχή των 
αιτούντων άσυλο (2013/33/ΕΕ),

γ) την αναθεωρημένη οδηγία για την αναγνώριση δι-
καιώματος σε άσυλο (2011/95/ΕΕ),

δ) τον αναθεωρημένο κανονισμό του Δουβλίνου (λε-
γόμενος και Δουβλίνο ΙΙΙ) που καθορίζει το κράτος 
υπεύθυνο για την εξέταση του αιτήματος ασύλου,

ε) τον αναθεωρημένο κανονισμό ασφάλειας EURODAC 
(βλέπε λήμματα Eurodac και Frontex).

Κοινωνία των Πολιτών (ΚτΠ): Ο όρος κοινωνία των 
πολιτών καταγράφεται για πρώτη φορά στο δεύ-
τερο μισό του 18ου αιώνα. Ο Σκωτσέζικος Δια-
φωτισμός και οι εννοιολογικές διευκρινίσεις των 
Hegel, Marx και Gramsci αποτελούν την θεωρητι-
κή βάση για τις σύγχρονες επιστημονικές αναλύ-
σεις του όρου. Σε γνωμοδότηση της η Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) ορίζει ως ΚτΠ «όλες 
τις μορφές κοινωνικής δράσης ατόμων ή ομάδων 
οι οποίες δεν απορρέουν από το κράτος και δεν 
ελέγχονται από αυτό… το σύνολο των οργανω-
τικών δομών, των οποίων τα μέλη εξυπηρετούν 
μέσω ενός δημοκρατικού διαλόγου και μιας διερ-
γασίας κατανόησης, το γενικό συμφέρον και χρη-
σιμεύουν ως μεσολαβητές μεταξύ των δημοσίων 
αρχών και των πολιτών». Η οργανωμένη κοινωνία 
πολιτών περιλαμβάνει τους κοινωνικούς εταίρους 
δηλαδή τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και ομο-
σπονδίες εργοδοτών, ενώσεις που εκπροσωπούν 
κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα, ΜΚΟ, ορ-
γανώσεις βάσης (οργανώσεις νέων, ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, φιλανθρωπικές οργανώσεις και θρη-
σκευτικές κοινότητες). Εναλλακτικός όρος που συ-
ναντάται στη βιβλιογραφία για την ΚτΠ είναι αυ-
τός του τρίτου τομέα που διαφοροποιείται από το 
κράτος (πρώτος τομέας) και από τον ιδιωτικό το-
μέα (δεύτερος τομέας). 

Κοινωνική αφομοίωση: προϋποθέτει ότι οι μετανά-
στες εγκαταλείπουν εντελώς την ταυτότητά τους 
και αφομοιώνονται πλήρως στην κοινωνία της χώ-
ρας υποδοχής.

Κοινωνική ένταξη: προϋποθέτει ότι οι μετανάστες 
φέρουν στην κοινωνία εγκατάστασης τις παρα-
δόσεις τους και τα ήθη τους και τα προσαρμόζουν 
στις νέες συνθήκες, αλλάζοντας παράλληλα και 
την χώρα της εγκατάστασης τους. Είναι μια δυνα-
μική, συνεχής και πολυδιάστατη διαδικασία που 
αφορά τόσο τον γηγενή πληθυσμό, όσο και τους 
μετανάστες που ζουν π.χ. στην Ελλάδα. Συντελεί-
ται σε τρία επίπεδα: θεσμικό, συλλογικό και ατο-
μικό. Η επιτυχής έκβασή της προϋποθέτει διπλή 
και αμφίδρομη προσαρμογή αφενός του μετανά-
στη στις νέες συνθήκες της ζωής του και αφετέ-
ρου της τοπικής κοινωνίας στην έλευση και εγκα-
τάσταση ανθρώπων από άλλες χώρες. 

Κράτηση: ο περιορισμός σε ειδικό χώρο, με αποτέ-
λεσμα τη στέρηση της ελευθερίας του προσώπου 
(Ν. 4375/2016). Η διοικητική κράτηση μπορεί να 
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επιβληθεί κατά τον ελληνικό νόμο σε οποιονδή-
ποτε βρίσκεται παράνομα στο ελληνικό έδαφος. 
Η κράτηση είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. 
Επιβάλλεται κυρίως όταν ο αλλοδαπός κρίνεται 
επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
καθώς και σε περιπτώσεις που θεωρείται επιβε-
βλημένο μέτρο προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
απέλασή του από τη χώρα. Ο χρόνος, συνθήκες 
και προϋποθέσεις κράτησης ρυθμίζονται από την 
κείμενη νομοθεσία.

 

Μ

Μαζική εισροή: άφιξη σημαντικού αριθμού εκτοπι-
σθέντων, οι οποίοι προέρχονται από καθορισμένη 
χώρα ή γεωγραφική ζώνη, ανεξαρτήτως του αν η 
άφιξή τους υπήρξε αυθόρμητη ή υποβοηθούμενη 
(όπως μέσω προγράμματος εκκένωσης). 

Μαζική καταστροφή: ένα έκτακτο γεγονός, χω-
ροχρονικά συμπυκνωμένο, που προκαλεί μεγά-
λου εύρους απώλειες και βλάβες στον περιβάλ-
λοντα χώρο (φυσικό-κοινωνικό) ή και σε ομάδες  
ανθρώπων.

 Μέλη της οικογένειας του αιτούντος διεθνή προ-
στασία θεωρούνται: ο σύζυγος ή ο εκτός γάμου 
σύντροφος με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση 
μακράς διάρκειας δεόντως αποδεδειγμένη, τα ανή-
λικα, άγαμα και εξαρτημένα τέκνα, ανεξαρτήτως 
αν γεννήθηκαν σε γάμο ή εκτός γάμου των γονέ-
ων τους ή είναι υιοθετημένα, τα ενήλικα τέκνα που 
πάσχουν από πνευματική ή σωματική αναπηρία και 
δεν δύνανται να υποβάλουν αυτοτελώς αίτηση, ο 
πατέρας, η μητέρα ή ο ενήλικος που ασκεί τη γο-
νική μέριμνα του αιτούντος, σύμφωνα με την ελ-
ληνική νομοθεσία, εάν ο εν λόγω αιτών είναι ανή-
λικος και άγαμος. 

Μεταγενέστερη αίτηση: η αίτηση για παροχή διε-
θνούς προστασίας που υποβάλλεται μετά από τε-
λεσίδικη απορριπτική απόφαση ή απόφαση διακο-
πής της εξέτασης της αίτησης.

Μετάκληση: διαδικασία, με την οποία καθίσταται δυ-
νατή η είσοδος και διαμονή πολίτη τρίτης χώρας 
για παροχή εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα, 
σε συγκεκριμένο εργοδότη και για ορισμένο εί-
δος απασχόλησης. 

Μετανάστης: το άτομο που εγκαταλείπει οικειοθε-

λώς τη χώρα καταγωγής του προσβλέποντας σε 
καλύτερες συνθήκες εργασίας ή και γενικά δια-
βίωσης της χώρας τελικού προορισμού του. Εάν 
ωθείται αποκλειστικά από οικονομικά κίνητρα, εί-
ναι οικονομικός μετανάστης. (βλέπε Διάκριση με-
τανάστη και πρόσφυγα).

Μετανάστες «χωρίς χαρτιά»: πρόκειται για εκείνη 
την κατηγορία ανθρώπων που σήμερα δεν δια-
θέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη 
χώρα, αποτελώντας βασικό στόχο της ρητορικής 
του φόβου που καλλιεργείται συστηματικά.

Μεταναστευτικά δίκτυα: άτυπα δίκτυα που προ-
σφέρουν πληροφορίες για τον τόπο προορισμού, 
για τις ευκαιρίες απασχόλησης και για συγκεκρι-
μένες εργασίες σε συγκεκριμένους εργοδότες. 
Τα κοινωνικά αυτά δίκτυα των μεταναστών συ-
νήθως αποτελούνται από μέλη της οικογένειας, 
συγγενείς και γνωστούς και ο ρόλος τους είναι 
σημαντικός στη ροή της μετανάστευσης και στις 
διαδικασίες ένταξης των μεταναστών στη χώρα 
υποδοχής. 

Μεταναστευτική πολιτική: το σύνολο των θεσμο-
θετημένων μέτρων και υιοθετημένων κοινωνικών 
πρακτικών, που σκοπό έχει να ελέγξει, να περιορί-
σει και να οργανώσει το μεταναστευτικό φαινόμενο.

Μικτές μεταναστευτικές ροές: συνίσταται τόσο από 
πρόσφυγες, όσο και από μετανάστες που χρησι-
μοποιούν σήμερα τους ίδιους δρόμους διέλευσης 
και εισόδου, ενώ συχνά καταφεύγουν στα ίδια «κυ-
κλώματα» διακινητών.

Μισαλλοδοξία: το μίσος και η έλλειψη ανεκτικότη-
τας και σεβασμού στις διαφορετικές συμπεριφο-
ρές, αντιλήψεις ή ιδέες.

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ): (Υπουργική 
Απόφαση, Αρ. 39487/16-ΦΕΚ 2930/Β/14-9-2016) 
συστάθηκε και τηρείται Εθνικό Μητρώο Ελλη-
νικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσε-
ων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς 
προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής έντα-
ξης (Ν. 4375/2016). 

Μόνιμη διαμονή: το δικαίωμα, που χορηγεί το Κρά-
τος φιλοξενίας στον αλλοδαπό, να ζήσει και να 
εργαστεί στο έδαφός του σε μόνιμη (απεριόρι-
στη) βάση.

Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η άδεια που 
φέρει τη μνεία «Μπλε κάρτα της ΕΕ» και επιτρέπει 
στον κάτοχό της να διαμένει και να εργάζεται νό-
μιμα στην ελληνική επικράτεια.
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Ξ

Ξενοφοβία: (από το «ξένος» + «φόβος»). Η έντονη 
αντιπάθεια, που φτάνει στην απέχθεια και το μί-
σος για τους ξένους και οφείλεται σε προκατα-
λήψεις, κοινωνικά κατασκευασμένες εικόνες και 
αντιλήψεις και όχι σε ορθολογικά και αντικειμε-
νικά δεδομένα. 

Ο

Οικογενειακή επανένωση: η είσοδος και η διαμο-
νή στη χώρα των μελών της οικογένειας πολίτη 
τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελλά-
δα, προκειμένου να διατηρηθεί η ενότητα της οι-
κογένειάς του, ασχέτως εάν οι οικογενειακοί δε-
σμοί δημιουργήθηκαν πριν ή μετά από την είσοδό 
του στη χώρα. 

Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα: πολίτες τρίτων χω-
ρών που διαθέτουν επαρκείς πόρους σε επίπεδο 
σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη 
των δαπανών διαβίωσης.

Οικειοθελής αναχώρηση: η τήρηση της υποχρέω-
σης επιστροφής εντός της προθεσμίας που ορίζε-
ται για το σκοπό αυτόν στην απόφαση επιστροφής.

Ομογενείς: πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική 
ιθαγένεια, δεν είναι δηλαδή Έλληνες πολίτες, αλλά 
έχει κριθεί - σύμφωνα με την ελληνική διοίκηση - 
ότι διαθέτουν ελληνική «εθνική καταγωγή» (χώ-
ρες πρώην ΕΣΣΔ, Αλβανία). 

Οργανωμένη εγκληματική ομάδα: δομημένη ομά-
δα τριών ή περισσότερων προσώπων που υπάρ-
χει για κάποια χρονική περίοδο και ενεργεί με κοι-
νό σκοπό τέλεσης ενός ή περισσότερων σοβαρών 
εγκλημάτων (Ν. 3875/2010).

Π

Παράγοντες έλξης και απώθησης: η μετανάστευση 
αναλύεται, συχνά, με βάση το «μοντέλο έλξης και 
απώθησης», το οποίο ερμηνεύει το μεταναστευ-
τικό φαινόμενο από τη σκοπιά των παραγόντων, 
που ωθούν και οδηγούν τα άτομα να αφήσουν τη 

χώρα τους και των παραγόντων, που τα ελκύουν 
σε μια νέα χώρα.

Παραμονή στη χώρα: η παραμονή στο έδαφος της 
Ελληνικής Επικράτειας, περιλαμβανομένων των 
συνόρων και των ζωνών διέλευσης.

Παράνομη διακίνηση ανθρώπων: (βλέπε λήμμα 
«Εμπορία ανθρώπων»)

Παράνομη είσοδος: η διέλευση των συνόρων χωρίς 
συμμόρφωση προς τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
νόμιμης εισόδου που θέτει το κράτος υποδοχής.

Παράνομη παραμονή: η παρουσία στην ελληνική επι-
κράτεια πολίτη τρίτης χώρας που δεν πληροί, ή έχει 
πάψει να πληροί, τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονι-
σμού 562/2006 (Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν) 
ή τις λοιπές προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή 
διαμονής της κείμενης νομοθεσίας. 

Περιθωριοποίηση: η κατάσταση κατά την οποία το 
άτομο χάνει την πολιτισμική και ψυχολογική επα-
φή του τόσο με τη δική του παραδοσιακή ομάδα 
όσο και με την ευρύτερη κοινότητα.

Πολίτης της Ένωσης: κάθε πρόσωπο το οποίο έχει 
την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Πολίτης Τρίτης χώρας: το φυσικό πρόσωπο που δεν 
έχει την Ελληνική Ιθαγένεια ούτε την Ιθαγένεια 
άλλου κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(κατά την έννοια του άρθρου 20, παράγραφος 1 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Ν. 4251/2014).

Πολυπολιτισμικότητα: η συνύπαρξη και ελεύθερη 
επικοινωνία σε ένα δεδομένο γεωγραφικό χώρο 
μιας πολλαπλής πολιτισμικής ετερότητας, η οποία 
κυρίως εδράζεται σε εθνοτική, θρησκευτική και 
γλωσσική διαφορά. Στο επίπεδο της συλλογι-
κότητας και των κοινωνικών ομάδων, σημαίνει 
εκτίμηση, αποδοχή ή προαγωγή πολλαπλών πο-
λιτισμών με βάση τη δημογραφική σύνθεση του 
πληθυσμού σε μια χώρα-περιοχή, συνήθως στο 
πλαίσιο του σχολείου, στην οικονομία, στις πό-
λεις, στα έθνη. Με αυτήν την έννοια η πολυπο-
λιτισμικότητα πλησιάζει στην έννοια του σεβα-
σμού στη διαφορετικότητα. Σε πολιτικό πλαίσιο 
ο όρος απέκτησε επίσης την έννοια της υπερά-
σπισης ισότιμης αναγνώρισης των διακριτών 
εθνικών και θρησκευτικών ομάδων απέναντι 
σε ένα μονοπολιτισμικό σύνολο αξιών το οποίο 
δεν επικρατεί. 
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Πολιτισμικός διαμεσολαβητής: είναι ένα τρίτο άτο-
μο που προσπαθεί να επιλύσει τις πολιτισμικές συ-
γκρούσεις, γεφυρώνοντας και προωθώντας την 
επικοινωνία, ανταλλάσσοντας γνώση και αμοιβαία 
κατανόηση, και υποστηρίζοντας την αλληλεξάρ-
τηση σε θέματα διαφορετικών πολιτισμικών υπο-
βάθρων. Δρα σε διάφορους τομείς της κοινωνίας 
όπως σχολεία, νοσοκομεία και δομές υγείας, φιλο-
ξενίας κλπ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο Δια-
πολιτισμικός Μεσολαβητής παρέχει υπηρεσίες δι-
ερμηνείας και διευκόλυνσης της επικοινωνίας και 
της διαπραγμάτευσης.

Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης αλλοδα-
πών: ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης υπηκόων 
τρίτων χωρών, σε βάρος των οποίων έχουν εκδο-
θεί αποφάσεις απέλασης ή επιστροφής και κρα-
τούνται έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
απέλασης ή απομάκρυνσής τους (Αρ. 8038/23/22−
ιγ΄ – ΦΕΚ B 118 – 21.01.2015).

Προκατάληψη: η αρνητική στάση απέναντι σε κά-
ποιο άτομο ή ομάδα, η οποία στηρίζεται σε στε-
ρεότυπα.

Προστασία (προσφύγων): Σύμφωνα με τις διε-
θνείς συμβάσεις, την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και  
την κείμενη εθνική νομοθεσία του κράτους μέ-
λους.

Πρόσφυγας: (συνώνυμος του όρου «δικαιούχος δι-
εθνούς προστασίας»). Ο Πολίτης τρίτης χώρας ή 
ανιθαγενής στο πρόσωπο του οποίου πληρού-
νται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1Α 
της σύμβασης της Γενεύης και του άρθρου 2 (ε) 
του Π.δ. 141/2013 (Ν. 4375/2016). Σύμφωνα με το 
άρθρο 1 είναι ένα άτομο εκτός της χώρας κατα-
γωγής του ή του τόπου κατοικίας του, έχει δικαι-
ολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρη-
σκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη 
κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσε-
ων και εξαιτίας αυτού του φόβου δίωξης αδυνα-
τεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την προστα-
σία της χώρας ή της επιστροφής σ΄ αυτήν (βλέπε  
επίσης το λήμμα Διάκριση μετανάστη και πρό-
σφυγα).

Πρόσφυγας εντολής: το πρόσωπο που εμπίπτει στην 
εντολή του Ύπατου Αρμοστή για τους Πρόσφυγες 
του Ο.Η.Ε. και προστατεύεται από αυτόν, σύμφωνα 
με τα κριτήρια του σχετικού Εγχειριδίου της Ύπα-
της Αρμοστείας.

Προσφυγικό καθεστώς «εκ πρώτης όψεως» (prima 
facie): σε πολλές χώρες άνθρωποι που ζητούν προ-

σφυγικό καθεστώς υποχρεούνται να αποδείξουν 
ατομικά πως ο φόβος δίωξής τους είναι δικαιολο-
γημένος. Ωστόσο σε μεγάλες εξόδους δεκάδων ή 
ακόμα και εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, η 
ατομική εξέταση μπορεί να είναι αδύνατη. Σε αυ-
τές τις περιπτώσεις, μπορεί να αναγνωρισθεί σε 
ολόκληρη την ομάδα προσφυγικό καθεστώς «εκ 
πρώτης όψεως».

Πρόσφυγες σε τροχιά: οι πρόσφυγες σε τροχιά 
ή πρόσφυγες «in orbit» είναι τα άτομα τα οποία 
δεν καταφέρνουν σε καμιά χώρα να γίνουν δε-
κτοί με άμεση συνέπεια να περιφέρονται συνε-
χώς από τη μια χώρα στην άλλη έως ότου μια 
χώρα τους χορηγήσει πολιτικό άσυλο ή κάποια  
οργάνωση τους βοηθήσει να μεταναστεύσουν 
αλλού. 

Προσωρινή προστασία: στην περίπτωση που τα κα-
νονικά συστήματα ασύλου των κρατών κινδυνεύ-
ουν να κατακλυστούν από μια αιφνίδια μαζική εισ-
ροή ανθρώπων, τα κράτη προσφέρουν «προσωρινή 
προστασία». Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πρόσφυ-
γες μπορούν να γίνουν δεκτοί σε ασφαλείς χώρες 
αλλά χωρίς να υπάρχει εγγύηση για μόνιμο άσυλο. 

Πρώτη χώρα ασύλου: (βλέπε Δουβλίνο ΙΙΙ).

Πρωτόκολλο του 1967: τα κράτη αναλαμβάνουν 
την υποχρέωση να εφαρμόζουν τις ουσιώδεις δι-
ατάξεις της Σύμβασης της Γενεύης για τους πρό-
σφυγες, σύμφωνα με τους ορισμούς της, αλλά 
χωρίς τους γεωγραφικούς και χρονικούς πε-
ριορισμούς που έθετε η Σύμβαση του 1951.  
Αν και συνδέεται με τη Σύμβαση, το Πρωτόκολ-
λο είναι ανεξάρτητο, η δε προσχώρηση σε αυτό  
δεν περιορίζεται μόνο στο κράτη μέλη της Σύμβασης. 

Ρ

Ρατσισμός: H αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι 
ίσοι μεταξύ τους, αλλά διαχωρίζονται σε ανώτε-
ρους και κατώτερους, διακρινόμενοι είτε από το 
χρώμα του δέρματος, είτε από την εθνικότητα, είτε 
από τη θρησκεία, κ.λπ. 
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Σ

Σημεία εισόδου – εξόδου: η είσοδος προσώπων στο 
ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, επιτρέ-
πεται μόνο από τις ελεγχόμενες μεθοριακές δια-
βάσεις, τους αερολιμένες, λιμένες και χερσαία ση-
μεία στα σύνορα της χώρας. 

Σπουδαστής: ο πολίτης τρίτης χώρας που έγινε δε-
κτός σε αναγνωρισμένο από την εθνική νομο-
θεσία ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και στον 
οποίο επετράπη η είσοδος και διαμονή στην  
ελληνική επικράτεια, προκειμένου να έχει ως κύρια 
δραστηριότητα την παρακολούθηση προγράμματος 
σπουδών πλήρους φοίτησης, με σκοπό την απόκτηση 
πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδα-
κτορικού διπλώματος που χορηγεί το ίδρυμα αυτό. Στην  
έννοια των σπουδών εντάσσεται και ο κύκλος 
προετοιμασίας, εφόσον προβλέπεται από την 
κείμενη νομοθεσία, ως τμήμα των σπουδών  
αυτών.

Στερεότυπα: σύνολα πεποιθήσεων που αφορούν τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά μιας ομάδας ανθρώπων. 

Στερεοτυπική απειλή: ο φόβος του θύματος ότι η ατο-
μική συμπεριφορά του θα ερμηνευτεί με βάση το 
στερεότυπο και κατά συνέπεια θα το επιβεβαιώσει.

Σύμβαση Γενεύης: σύμβαση περί της Νομικής Κατα-
στάσεως των Προσφύγων, η οποία υπεγράφη στη 
Γενεύη στις 28 Ιουλίου 1951 και κυρώθηκε στην 
Ελλάδα με το ν.δ. 3989/1959 (Ά  201) και τον α.ν. 
389/1968 (Ά  125.) (Βλέπε επίσης λήμμα Πρωτό-
κολλο του 1967). 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού: διε-
θνής συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο 
πρώτος παγκόσμιος, νομικά δεσμευτικός, κώδι-
κας δικαιωμάτων των παιδιών στην ιστορία. Υι-
οθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευ-
ση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου  
του 1989. Στην Ελλάδα κυρώθηκε στις 2 Δεκεμ-
βρίου του 1992 με τον Ν.2101/92 και ρυθμίζει τις 
υποχρεώσεις των κρατών για την προστασία και 
την προαγωγή των δικαιωμάτων τα οποία οφεί-
λουν να απολαμβάνουν τα παιδιά οπουδήποτε, 
χωρίς καμία απολύτως διάκριση. 

Συμφωνία ή Συνθήκη Σένγκεν: η διακυβερνητική 
συμφωνία, που υπεγράφη το 1985, για την εγκα-
τάσταση μιας ζώνης ελεύθερης κυκλοφορίας δί-
χως έλεγχο στα εσωτερικά σύνορα, μεταξύ των 
χωρών που την είχαν υπογράψει. Για τη διατήρηση 

της εσωτερικής ασφάλειας λήφθηκαν μια σειρά 
από μέτρα, όπως η δημιουργία ενιαίων εξωτερι-
κών συνόρων των Κρατών Μελών, όπου πραγ-
ματοποιούνταν έλεγχοι εισόδου στον χώρο Σέν-
γκεν. 

Σύμβουλος του αιτούντος: νομικός, ιατρός, ψυχο-
λόγος ή κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος τον υπο-
στηρίζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτα-
σης της αίτησής του.

Συμπληρωματική προστασία: η επίσημη άδεια δια-
μονής που προβλέπει η εθνική νομοθεσία ή πρακτι-
κή και χορηγείται σε όσους έχουν ανάγκη προστα-
σίας, ακόμα και όταν δεν πληρούνται στο πρόσωπό 
τους οι προϋποθέσεις του καθεστώτος του πρό-
σφυγα της Σύμβασης του 1951. 

Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας (για το 
προσφυγικό): Στις 18 Μαρτίου 2016, στο πλαίσιο 
του κοινού σχεδίου δράσης ΕΕ-Τουρκίας που ενερ-
γοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2015 και της κοινής 
δήλωσης της 7ης Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
σύναψε συμφωνία με την Τουρκία. (βλέπε επίσης 
λήμμα Ασφαλή τρίτη χώρα). 

Συμφωνία επανεισδοχής: προσδιορίζει τη διεξαγω-
γή των διαδικασιών ενός Κράτους για την επιστρο-
φή παράνομων αλλοδαπών στο Κράτος προέλευ-
σής τους ή στο Κράτος, από το οποίο διήλθαν οι 
πολίτες τρίτης χώρας.

Συνθήκες υποδοχής: η πλήρης δέσμη μέτρων που 
το ελληνικό κράτος εφαρμόζει προς όφελος των 
αιτούντων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Συντηρών: ο πολίτης τρίτης χώρας που διαμένει νό-
μιμα στην Ελλάδα και υποβάλλει αίτηση οικογε-
νειακής επανένωσης, προκειμένου να επιτραπεί η 
είσοδος και η διαμονή στα μέλη της οικογένειάς 
του στην Ελλάδα.

Τ

Τελεσίδικη απόφαση: η απόφαση που ορίζει εάν ο 
πολίτης τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής αναγνωρί-
ζεται ή όχι ως πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρι-
κής προστασίας, η οποία δεν υπόκειται πλέον σε 
άσκηση του ένδικου μέσου (Π. Δ. 113/2013 - ΦΕΚ 
146/Α/14-6-2013) .

Τίτλος διαμονής: άδεια εκδιδόμενη από τις αρχές 
κράτους μέλους που επιτρέπει τη διαμονή υπηκό-
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ου τρίτης χώρας στο έδαφός του, καθώς και όσα 
έγγραφα του επιτρέπουν να διαμένει στο κράτος 
αυτό δυνάμει συμφωνιών προσωρινής προστασί-
ας ή μέχρις ότου αρθούν τα κωλύματα εκτέλεσης 
μέτρου απομάκρυνσης. 

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Τεκμηρίω-
σης της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου: εθνι-
κό σημείο επαφής για τη διοικητική συνεργα-
σία με τις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών 
μελών της Ε.Ε. στα θέματα εφαρμογής της  
προσωρινής προστασίας (Π. Δ. 113. 2013 - ΦΕΚ 
146.Α.14-6-2013).

Υ

Υλικές συνθήκες υποδοχής: οι συνθήκες υπο-
δοχής που περιλαμβάνουν την παροχή στέγης, 
τροφής και ρουχισμού, σε είδος ή υπό μορφή 
οικονομικού βοηθήματος ή δελτίων, ή συνδυα-
σμό των τριών, καθώς και ένα βοήθημα για τα 
καθημερινά έξοδα.

Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες (ή Ύπατος Αρμο-
στής): η Υπηρεσία του ΟΗΕ που παρέχει βοήθεια 
και προστασία στους πρόσφυγες. Ιδρύθηκε στις 
14 Δεκεμβρίου 1950 από τη Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ και άρχισε να λειτουργεί το 1951 με έδρα την 
Γενεύη της Ελβετίας. Το Γραφείο της Ύπατης Αρ-
μοστείας στην Ελλάδα λειτουργεί από το Μάρ-
τιο του 1952 και συνεργάζεται με τις κρατικές αρ-
χές, ΜΚΟ και άλλους φορείς και οργανώσεις για 
να διασφαλίζει την προστασία των προσφύγων, 
των αιτούντων άσυλο και όλων των ατόμων που 
εμπίπτουν στην εντολή της Ύπατης Αρμοστείας. 
Προσπαθεί επίσης να ενημερώνει και να ευαι-
σθητοποιεί την κοινή γνώμη γύρω από το προ-
σφυγικό ζήτημα με στόχο τη δημιουργία κλίμα-
τος ανοχής και σεβασμού των δικαιωμάτων των 
προσφύγων. Σκοπός της οργάνωσης σύμφωνα με 
την ιδρυτική της Διακήρυξη καθώς και την Σύμ-
βαση της Γενεύης είναι «να διασφαλίζει ότι κάθε 
άτομο έχει το δικαίωμα να ζητήσει άσυλο και να 
βρει καταφύγιο σε μια άλλη χώρα, με την προο-
πτική του εθελοντικού επαναπατρισμού, της το-
πικής ένταξης στη χώρα ασύλου ή της μετεγκα-
τάστασης σε τρίτη χώρα». 

Υπήκοοι τρίτων χωρών: πολίτες κράτους το οποίο 

δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε 
επίσης λήμμα Πολίτης τρίτης χώρας). 

Υπηρεσία Ασύλου: θεσπίστηκε με τον νόμο 3907/2011 
και αποτελεί την πρώτη αυτόνομη δομή της χώ-
ρας που ασχολείται με την εξέταση των αιτημά-
των ασύλου, και ευρύτερα διεθνούς προστασίας. 
Η Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Δι-
οικητικής  Ανασυγκρότησης λειτουργεί σε επίπε-
δο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή την εφαρ-
μογή της νομοθεσίας περί ασύλου και των λοιπών 
μορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών 
και ανιθαγενών, καθώς και τη συμβολή στο σχε-
διασμό και τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής 
ασύλου. Η Υπηρεσία Ασύλου επίσης είναι αρμόδια 
για την εφαρμογή της Σύμβασης της Νέας Υόρκης 
της 28ης Σεπτεμβρίου 1954 περί της νομικής κα-
ταστάσεως των ανιθαγενών.

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.): 
αυτοτελής Υπηρεσία, υπάγεται στη Γενική Γραμ-
ματεία Υποδοχής με κύρια αποστολή την αποτελε-
σματική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής και 
ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών ή ανι-
θαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νό-
μιμες διατυπώσεις, Συγκροτείται από την Κεντρική 
Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες όπως τα 
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), οι Κινη-
τές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΜΥΤ), 
οι ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής πολιτών 
τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί δι-
εθνούς προστασίας και οι ανοικτές Δομές Προσω-
ρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθα-
γενών που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής 
(άρθρο 8 ν 4375 /2016).

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής: Αποστολή της Υπη-
ρεσίας Πρώτης Υποδοχής είναι η αποτελεσματι-
κή διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που 
εισέρχονται παρανόμως στη χώρα, σε συνθήκες 
σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους, με την υπαγω-
γή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής, καθώς 
και με τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας 
σχετικών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς 
προστασίας, ευάλωτων ομάδων και αιτούντων 
εθελούσιας επιστροφής. Κατά την άσκηση των 
καθηκόντων της ως άνω Υπηρεσίας λαμβάνεται 
ιδιαίτερη μέριμνα για θέματα ισότητας των φύ-
λων, για το συμφέρον των παιδιών, την ειδική κα-
τάσταση ευάλωτων προσώπων, όπως ανήλικων, 
μη συνοδευόμενων ανηλίκων, μειονεκτούντων 
προσώπων, ηλικιωμένων, εγκύων, μονογονεϊκών 
οικογενειών που συνοδεύουν ανήλικα τέκνα, κα-
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θώς και για τα θύματα βασανιστηρίων ή βιασμού 
ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωμα-
τικής ή σεξουαλικής βίας, θύματα εμπορίας αν-
θρώπων ή μορφών σεξουαλικής κακοποίησης, 
πρόσωπα που χρήζουν επείγουσας περίθαλψης 
και αναγκαίας θεραπείας ασθένειας.

Φ

Φορέας δίωξης: ένα άτομο ή μία οργάνωση - κυ-
βερνήσεις, επαναστάτες ή άλλες ομάδες - που 
αναγκάζουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν 
την χώρα καταγωγής τους. Η προέλευση πά-
ντως της δίωξης δεν είναι αποφασιστικής ση-
μασίας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το κατά 
πόσο ένα άτομο έχει ανάγκη διεθνούς προστα-
σίας, εφόσον η χώρα καταγωγής του δεν μπο-
ρεί να την παρέχει.

Φυλετική Διάκριση: ορίζεται από τη Διεθνή Σύμ-
βαση της Γενεύης ως «κάθε διάκριση, αποκλει-
σμός, περιορισμός ή προτίμηση με βάση τη φυλή, 
το χρώμα, την καταγωγή ή την εθνική ή εθνο-
τική προέλευση, που έχει σκοπό ή αποτέλεσμα 
να εξαλείψει ή περιορίζει την αναγνώριση, την 
απόλαυση ή την άσκηση, σε ισότιμη βάση, των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνι-
κό, πολιτιστικό ή οποιονδήποτε άλλου τομέα της 
δημόσιας ζωής».

Χ

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: ορίζει τα 
βασικά δικαιώματα που πρέπει να σέβονται η Ένω-

ση και τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του ενω-
σιακού δικαίου. Συνιστά ένα νομικά δεσμευτικό μέσο, 
το οποίο δημιουργήθηκε προκειμένου να αναγνωρί-
ζεται ρητά και να προβάλλεται ο ρόλος των θεμελι-
ωδών δικαιωμάτων στην έννομη τάξη της Ένωσης. 
Η πανηγυρική διακήρυξη του Χάρτη των Θεμελιω-
δών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, και την Επι-
τροπή πραγματοποιήθηκε το 2000 στη Νίκαια. Μετά 
την τροποποίησή του, ο Χάρτης διακηρύχτηκε για 
μία ακόμη φορά το 2007. Με την Συνθήκη της Λι-
σαβώνας (1η Δεκεμβρίου 2009), ο Χάρτης έχει πλέ-
ον νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα: το άρθρο 6 παρά-
γραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ) ορίζει ότι «η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώ-
ματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης […], ο οποίος θα έχει το ίδιο νομι-
κό κύρος με τις Συνθήκες». Κατά συνέπεια, ο Χάρτης 
συνιστά πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ και, λόγω αυτής 
του της ιδιότητας, αποτελεί παράμετρο για την εξέ-
ταση της εγκυρότητας του παράγωγου δικαίου της 
ΕΕ και των εθνικών μέτρων.

Χώρα αποστολής: η χώρα, από την οποία οι άνθρω-
ποι φεύγουν για μόνιμη ή προσωρινή εγκατάστα-
ση στο εξωτερικό.

Χώρα καταγωγής: η χώρα της ιθαγένειας ή, για τους 
ανιθαγενείς, η χώρα της προηγούμενης συνήθους 
διαμονής τους.

Χώρα υποδοχής: η χώρα που υποδέχεται πρόσφυγες 
και μετανάστες και είναι υπεύθυνες για την προ-
στασία τους σύμφωνα με την Σύμβαση του 1951, 
το Πρωτόκολλο του 1967, τις συνθήκες της Ε.Ε. και 
την κείμενη εθνική νομοθεσία. 

Χώρα μετεγκατάστασης: η χώρα που προσφέρει 
στους πρόσφυγες την ευκαιρία μόνιμης εγκατά-
στασης. Μπορεί να είναι άλλη από την χώρα κα-
ταγωγής ή τη χώρα που καθόρισε πρώτη το καθε-
στώς του πρόσφυγα. 
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Αssisted Voluntary Return (AVR): υποστηριζόμε-
νη/υποβοηθούμενη Εθελούσια Επιστροφή (βλέπε 
λήμμα «Εθελοντικός επαναπατρισμός»).

Βacklog: oι εκκρεμείς υποθέσεις των προσφυγών 
κατά απορριπτικών αποφάσεων σε πρώτο βαθμό 
σύμφωνα με το «παλαιό» σύστημα της διαδικασί-
ας ασύλου για μεγάλο διάστημα. (Εξετάζονται κυ-
ρίως από τις επιτροπές του Π.Δ. 114/2010). (βλέπε 
λήμμα «Επιτροπές Προσφυγών»).

Boat people: όσοι εγκαταλείπουν την χώρα τους επι-
βιβαζόμενοι σε πλοία. Οι πρόσφυγες αυτοί αναγνω-
ρίζονται από τις χώρες υποδοχής κατόπιν ειδικής 
εισήγησης της Ύπατης αρμοστείας.

Convention on the Rights of the Child (CRC): Σύμ-
βαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (βλέπε λήμμα 
«Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού») 

Country of Origin Information (COIH): τμήμα Εκ-
παίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Πληροφο-
ριών για τις Χώρες Προέλευσης. Tο Τμήμα εργά-
ζεται με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των 
χειριστών, την υλοποίηση ενός μηχανισμού ελέγ-
χου ποιότητας, την παροχή καθοδήγησης για πε-
ρίπλοκες περιπτώσεις καθορισμού καθεστώτος, 
όπως είναι τα ζητήματα αποκλεισμού, η σύντα-
ξη θεματικών αναφορών με πληροφορίες για τις 
χώρες καταγωγής με την υποστήριξη του EASO, η 
καθοδήγηση των χειριστών ως προς συγκεκριμέ-
νες χώρες, και η χρήση της δικτυακής πύλης Πλη-
ροφοριών για τις Χώρες Προέλευσης του EASO. 
Συγχρόνως στο Τμήμα λειτουργεί και μια βάση 
δεδομένων όπου οι χειριστές της Υπηρεσίας Ασύ-
λου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πα-
λαιές αποφάσεις.

Hotspot: (βλέπε λήμμα «κομβικό σημείο υποδοχής»).

EASO: (βλέπε λήμμα «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστή-
ριξης για το Άσυλο»).

Emergency and disaster psychology: η συνοδεία 
και υποστήριξη των εμπλεκόμενων ατόμων καθώς 
επίσης και των κοντινών τους ανθρώπων, αμέσως 
μετά την εκδήλωση του ακραίου τραυματικού γε-
γονότος, ενεργοποιώντας πηγές υποστήριξης, προ-
κειμένου να επανέλθει η ψυχολογική και κοινωνική 
λειτουργικότητα και συμβάλλει στην αποφυγή πε-
ρεταίρω ζημιών (κατά τη Σουηδική συνομοσπον-
δία ψυχοθεραπευτών).

Eurodac: η δημιουργία ενός συστήματος σύγκρισης 
δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυ-
λο και ορισμένων κατηγοριών παράνομων μετα-

ναστών που παρέχει στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) τη δυνατότητα να βοηθάνε στην ταυ-
τοποίηση των αιτούντων άσυλο, καθώς και των 
ατόμων που έχουν συλληφθεί για παράνομη διέ-
λευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Το 
σύστημα αυτό αποτελείται από μια κεντρική μονά-
δα την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με δακτυλι-
κά αποτυπώματα και ηλεκτρονικά μέσα διαβίβασης 
μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της κεντρικής βά-
σης δεδομένων.

Europol: ο Οργανισμός Αστυνομικής Συνεργασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

CEAS-Common European Asylum System: (βλέ-
πε λήμμα «Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου»). 

Eurojust: η Υπηρεσία Δικαστικής Συνεργασίας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

Frontex: o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλα-
κής και Ακτοφυλακής για τη «Διαχείριση της Επι-
χειρησιακής Συνεργασίας» στα Εξωτερικά Σύνο-
ρα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που συντονίζει την αποστολή πρόσθετου τεχνι-
κού εξοπλισμού (π.χ. αεροσκάφη και πλεούμενα) 
και ειδικά καταρτισμένου προσωπικού, τις θα-
λάσσιες επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις στα  
εξωτερικά χερσαία σύνορα. Είναι επίσης παρών 
σε πολλά διεθνή αεροδρόμια σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.

International Organization for Migration (IOM): 
(βλέπε λήμμα «Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευ-
σης»).

International Committee of Red Cross (ICRC): Δι-
εθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR): βλέμμα λήμμα «Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή Ύπατος Αρμοστής»).

Relocation: (βλέπε λήμμα «επανεγκατάσταση»). 

Trafficking: όρος που έχει επικρατήσει διεθνώς (βλέ-
πε λήμμα «παράνομη διακίνηση και εμπορία αν-
θρώπων»).

United Nations Children’s Fund (UNICEF): ταμείο 
του ΟΗΕ για τα Παιδιά. Προάγει τα δικαιώματα των 
παιδιών με προγράμματα που επικεντρώνονται 
στην υγεία, στη διατροφή, στην εκπαίδευση, στην 
κατάρτιση και στις κοινωνικές υπηρεσίες που απο-
λαμβάνουν τα παιδιά και του οποίου οι δραστηρι-
ότητες συχνά συμπληρώνουν τις προσπάθειες της 
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Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
για τα αγόρια και τα κορίτσια που είναι πρόσφυγες. 

United Nations Development Programme (UNDP): 
πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Συντονίζει όλες 
τις αναπτυξιακές δράσεις του ΟΗΕ, συμπεριλαμ-
βανομένης της επίβλεψης των μακροπρόθεσμων 
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που αναλαμβά-
νονται μετά την εκδήλωση προσφυγικών κρίσεων 
έκτακτης ανάγκης και συνδράμει τους πρόσφυγες 
να ενταχθούν στις χώρες ασύλου ή να επανεντα-
χθούν στις κοινωνίες των πατρίδων τους, όταν επι-
στρέφουν σ’ αυτές.

United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA): το Γραφείο του 
ΟΗΕ για το Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υπο-
θέσεων, το οποίο συντονίζει τη βοήθεια που παρέ-

χει ο ΟΗΕ σε ανθρωπιστικές κρίσεις που υπερβαί-
νουν την ικανότητα και την εντολή μιας οργάνωσης, 
συχνά σε καταστάσεις επαναπατρισμού και εσω-
τερικά εκτοπισμένων.

World Food Programme (WFP): το Παγκόσμιο Πρό-
γραμμα Τροφίμων. Παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια 
σε τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των προσφυ-
γικών καταυλισμών.

 World Health Organization (WHO): η Παγκό-
σμια Οργάνωση Υγείας που διευθύνει και συντο-
νίζει το παγκόσμιο έργο στον τομέα της υγείας  
και δραστηριοποιείται στον εμβολιασμό και σε 
εκστρατείες που αφορούν την υγιεινή της ανα-
παραγωγής.

World Organization Against Tortur (OMCT): Πα-
γκόσμια Οργάνωση Κατά των Βασανιστηρίων.
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1.	 Εισαγωγή

Η πλειονότητα των Ελλήνων φαίνεται να αντιμε-
τωπίζουν τη μετανάστευση προς την Ελλάδα 
ως οικονομική και πολιτιστική απειλή.1 Γενικό-

τερα, υπάρχουν προφανώς ιδεολογικές και γεωπο-
λιτικές διαστάσεις της αντιμετώπισης του φαινο-
μένου της μετανάστευσης για τις χώρες υποδοχής, 
καθώς και πρακτικά και οργανωτικά ζητήματα οικο-
νομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Μια λιγότε-
ρο αναγνωρισμένη, περισσότερο παραγνωρισμένη 
αλλά και ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος του μετα-
ναστευτικού ζητήματος αφορά τις οικονομικές δια-
στάσεις και επιπτώσεις του για τις χώρες υποδοχής, 
όπως αυτές αποτυπώνονται τελικά στα δημοσιονο-
μικά μεγέθη. Ως προς την παράμετρο αυτή, η εκτε-
ταμένη εμπειρία κάποιων χωρών υποδοχής μετανα-
στών μπορεί να μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε και 
να αναδείξουμε κάποια σημαντικά εμπειρικά δεδο-
μένα οικονομικού χαρακτήρα, ώστε ο διάλογος περί 
αυτού να μην εξαντλείται σε ιδεοληπτικού τύπου και 
άγονες αντιπαραθέσεις. 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε τις επιπτώσεις των 
μεταναστών στην αγορά εργασίας καθώς και, τελικά, 
στο δημόσιο ταμείο. Συνεπάγεται μήπως η μετανά-
στευση κάποιο υψηλό κόστος για τις χώρες υποδο-
χής – λόγω των δαπανών σε υπηρεσίες υγείας, εκ-
παίδευσης και άλλων κοινωνικών παροχών;  Ή μήπως 
επιφέρει κάποιο καθαρό όφελος λόγω ακόμα μεγα-
λύτερων φόρων που πληρώνουν οι μετανάστες; Μή-
πως οι μετανάστες υποκαθιστούν το εγχώριο εργατικό 
δυναμικό οδηγώντας το στην ανεργία ή στη συμπίε-
ση των μισθών του ή, αντιθέτως, το συμπληρώνουν 
απελευθερώνοντάς το από κακοπληρωμένες σε κα-
λύτερες δουλειές και δίνοντας έναυσμα για την αύ-
ξηση της οικονομικής δραστηριότητας; 

Αναλύοντας τις επιπτώσεις της μετανάστευσης 
σε χώρες με μακρόχρονη εμπειρία στη μετανάστευ-
ση και με λεπτομερείς καταγραφές και αναλύσεις σχε-
τικών δεδομένων, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της 
ελληνικής περίπτωσης, μπορούμε να προσεγγίσου-
με σε κάποιο βαθμό το πρόσημο και την τάξη μεγέ-

θους των οικονομικών επιπτώσεων της μετανάστευ-
σης στην Ελλάδα.

2.	 Διαχυσή	και	ΔιαστασΕισ	 
του	φαινομΕνου

Είναι διάχυτη η αίσθηση ότι οι χώρες υποδοχής «κα-
τακλύζονται» από μεταναστευτικά κύματα. Όμως στην 
πραγματικότητα οι μετανάστες δεν αντιπροσωπεύουν 
παρά το 6,7% του πληθυσμού των χωρών της ΕΕ, ενώ 
οι μετανάστες από χώρες εκτός ΕΕ αποτελούν λίγο 
παραπάνω από τους μισούς μετανάστες (58,2%) (Δι-
άγραμμα 1).

Η υπερτίμηση του αριθμού των μεταναστών στην 
ΕΕ εξηγείται ίσως από το γεγονός ότι ο αριθμός των 
μεταναστών προς την ΕΕ παρουσιάζει μια αυξητική 
τάση μετά το 1970, όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμ-
μα 2. Τη δεκαετία του 1960 και ιδίως του 1970 οι με-
ταναστευτικές ροές από τις χώρες που μετέπειτα συ-
μπεριλήφθηκαν στην ΕΕ-28 ήταν μεγαλύτερες από 
τις ροές προς τις χώρες της μετέπειτα ΕΕ-28. Η τάση 
αυτή άρχισε να αντιστρέφεται το 1980, και έκτοτε οι 
ροές αυτές αυξάνονται με γρήγορο ρυθμό, μετά από 
μια μείωση το 2010. Έτσι, ενώ το 1980 η καθαρή ετή-
σια ροή προς την ΕΕ-28 ήταν 575.051 άτομα, το 2013 
είχε φτάσει τα 1.665.189 άτομα.

Εάν, παρά τις αυξημένες ροές, ο αριθμός των με-
ταναστών σε σχέση με τον πληθυσμό της Ευρώπης 
παραμένει πολύ μικρός, δεν ισχύει το ίδιο με το ει-
δικό βάρος των μεταναστών στην εξέλιξη του εργα-
τικού δυναμικού. Τα τελευταία χρόνια οι μετανάστες 
αντιπροσωπεύουν το 70% της αύξησης του εργατικού 
δυναμικού της Ευρώπης (βλ. ΟΕCD 2014, p. 2), και το 
15% της αύξησης του εργατικού δυναμικού με ανώτα-
τα προσόντα, από το 2000 και μετέπειτα (OECD, 2014). 

Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι από τους εργαζόμε-
νους ηλικίας 15-64 ετών, το 10,4% (362.300 άτομα) 
έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Η αναλογία αυτή 
είναι υψηλότερη στον κλάδο των Δραστηριοτήτων 
νοικοκυριών ως εργοδοτών (δηλ. στα νοικοκυριά 
που απασχολούν οικιακούς/οικιακές βοηθούς κ.ά.), 

1  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (2016). Συγκεκριμένα, το 65% των Ελλήνων που ρωτήθηκαν θεωρούν ότι οι μετανάστες κάνουν κακό στην 
ελληνική οικονομία, το 59% ότι τους παίρνουν τις δουλειές, ενώ το 59% ότι κάνουν μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας από 
όσο συνεισφέρουν σε επίπεδο φόρων. Σύμφωνα με έρευνα της ΔιαΝΕΟσις το 69,8% έχει την άποψη ότι συμβάλλουν στη διόγκωση της ανεργίας. 
Μόνο το 23,8% βλέπει τους μετανάστες ως μέρος της λύσης του δημογραφικού προβλήματος, ενώ το 63,6% διαφωνεί ότι η παρουσία τους έχει 
θετική επίπτωση στην οικονομία και το 94,5% θεωρεί ότι ο αριθμός τους είναι υπερβολικά μεγάλος (βλ. Καιρίδης 2016). Όσο για το τι πρέπει να 
γίνει με τους παράνομους μετανάστες, την πλήρη ένταξή τους επιθυμεί το 2,2%, και το 17,5% την σταδιακή και υπό προϋποθέσεις ένταξή τους. Το 
78% τάσσεται υπέρ της απομάκρυνσής τους, με το 20% να είναι υπέρ της άμεσης απέλασης (ΔιαΝΕΟσις 2016, σ. 68).
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Πηγή: EUROSTAT, 2015

Διαγραμμα	1
Ο ΠληθυΣμΟΣ των ΓηΓενων και των μεταναΣτων Στην εε-28, 2014 

Πηγή: Ageing Working Group (2014), p. 14

Διαγραμμα	2
καθαρεΣ μεταναΣτευτικεΣ ρΟεΣ Στην εε-28, 1965-2013 
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Πηγή: Eurostat Database (μεταβλητή: migr_pop1ctz)
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Διαγραμμα	3
αναλΟΓια μεταναΣτων ΣτΟν ΠληθυΣμΟ, 2016 

Πηγή: Eurostat Database (μεταβλητή: migr_pop1ctz)

 
 

Διαγραμμα	4
αναλΟΓια μεταναΣτων ΣτΟν ΠληθυΣμΟ, 2016 
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όπου φθάνει το 82,8%, και στις Κατασκευές (30,3%),  
ενώ, ως προς τα επαγγέλματα, οι μετανάστες συγκε-
ντρώνονται περισσότερο στους Ανειδίκευτους ερ-
γάτες-χειρώνακτες-μικροεπαγγελματίες (44,9%) και 
στους Ειδικευμένους τεχνίτες και ασκούντες συνα-
φή τεχνικά επαγγέλματα (20,3%) (Τράπεζα της Ελ-
λάδος, 2016).

Σε κάθε όμως περίπτωση, οι μετανάστες αντι-
προσωπεύουν ένα μικρό μόνο μέρος του πληθυσμού 
όλων των χωρών της ΕΕ, με εξαίρεση το Λουξεμβούρ-
γο. Ακόμα όμως και στο Λουξεμβούργο, όπου οι γη-
γενείς είναι περίπου ισάριθμοι με τους μετανάστες, οι 
μετανάστες που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ 
δεν ξεπερνούν το 7% του συνολικού πληθυσμού (το 
40% του πληθυσμού αποτελούν μετανάστες από άλ-
λες χώρες της ΕΕ). Η Ελλάδα κατέχει μια μέση θέση 
σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, με το 92,6% 
του πληθυσμού της να αποτελούν γηγενείς, το 1,2% 
μετανάστες από χώρες της ΕΕ και το 5,5% μετανάστες 
από χώρες εκτός ΕΕ (Διάγραμμα 3). 

3.	 ΠαραμΕτροι,	ΠροσΕγγισΕισ,	
ΕκτιμήσΕισ

Οι οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης συμπυ-
κνώνονται συνήθως στην έννοια του δημοσιονομικού 
«ισοζυγίου» ή της καθαρής «θέσης» τους, που εκφρά-
ζει τις εισφορές που πληρώνουν οι μετανάστες μείον 
τις δαπάνες ή παροχές προς αυτούς. Η δημοσιονομική 
θέση των μεταναστών συναρτάται με την παραγωγι-
κότητά τους και τη γενναιοδωρία του κοινωνικού κρά-
τους υποδοχής. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, 
οι οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης διαφέ-
ρουν σημαντικά ανάλογα με κάποια βασικά χαρακτηρι-
στικά των μεταναστών που επηρεάζουν το ύψος των 
εισφορών που πληρώνουν, όπως ηλικία, δεξιότητες, 
ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και με τα χαρα-
κτηριστικά του κράτους πρόνοιας της χώρας υποδο-
χής, όπως το ύψος και την καθολικότητα των κοινω-
νικών δαπανών προς τους κατοίκους. Όπως θα δούμε 
στη συνέχεια, το ισοζύγιο αυτό επηρεάζεται επίσης 
από το αν αφορά (κυρίως) πρόσφατα αφιχθέντες με-
τανάστες ή παλαιότερους, από τη χώρα προέλευσής 
τους, ακόμα και από το πώς υπολογίζονται οι εισφο-
ρές και δαπάνες μεικτών οικογενειών (με μέλη μετα-
νάστες και γηγενείς).

Οι συχνές και ενίοτε κυρίαρχες αιτιάσεις για πιθα-
νά αποτελέσματα εκτόπισης της μετανάστευσης σε 
βάρος των γηγενών εργαζομένων πηγάζουν από την 
απλή (ή απλουστευτική) λογική της προσφοράς και 
ζήτησης. Σύμφωνα με αυτή, με όλες τις άλλες παρα-
μέτρους σταθερές, μια αύξηση στην προσφορά ερ-

γασίας, που συνιστά η μετανάστευση, επιφέρει μεί-
ωση των μισθών των γηγενών εργαζομένων, καθώς 
περισσότεροι εργαζόμενοι ανταγωνίζονται για ένα 
σταθερό αριθμό θέσεων εργασίας. Αυτή, ωστόσο, εί-
ναι μια επιχειρηματολογία της «μερικής ισορροπίας», 
που δεν λαμβάνει υπόψη τη μεταβολή άλλων παρα-
μέτρων που συνεπιφέρει η μετανάστευση, όπως μια 
σειρά αντιδράσεων και προσαρμογών της οικονομίας 
στη μετανάστευση. Σύμφωνα με τη προσέγγιση της 
«γενικής ισορροπίας», μαζί με τη μετανάστευση τίθε-
νται σε λειτουργία τέσσερεις σημαντικοί μηχανισμοί 
που αμβλύνουν –και συχνά αντιστρέφουν– τις μερι-
κές επιδράσεις που επιφέρει η αύξηση της προσφο-
ράς ξένων εργαζομένων: 

 ■ επενδύσεις – οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις επεν-
δύσεις τους για να εκμεταλλευτούν τη μεγαλύτε-
ρη διαθεσιμότητα εργαζομένων και την αυξημένη 
ζήτηση για τα προϊόντα τους. 

 ■ εξειδίκευση – η αυξημένη διαθεσιμότητα για χει-
ρωνακτική εργασία αυξάνει την εξειδίκευση της 
εργασίας και τη συνδεδεμένη με αυτή συνολική 
παραγωγικότητα.

 ■ Συμπληρωματικότητα και τεχνολογική αναδιορ-
γάνωση – οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τη συμπλη-
ρωματικότητα των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
των γηγενών εργαζομένων με τις χειρωνακτικές 
δεξιότητες των μεταναστών, αναβαθμίζοντας τις 
τεχνολογικές δομές και εκσυγχρονίζοντας την ορ-
γάνωση της εργασίας. 

 ■ κινητικότητα – οι μετανάστες είναι περισσότε-
ρο γεωγραφικά κινητικοί στα πλαίσια της εθνικής 
επικράτειας, συμβάλλοντας στην πιο αποτελε-
σματική απορρόφηση του εργατικού δυναμικού 
(Peri, 2013).

Συνεπώς, τα κόστη και οι επιπτώσεις της μετανά-
στευσης δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν δίχως 
να ληφθεί υπόψη ένα ευρύτερο φάσμα παραμέ-
τρων, μέσα σε ένα κατάλληλο μεθοδολογικό πλαί-
σιο. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η δη-
μοσιονομική επίπτωση της μετανάστευσης είναι ένα 
μέγεθος που, πέρα από τις μεθοδολογικές δυσκολί-
ες που παρουσιάζει για την εκτίμησή του, είναι ιδιαί-
τερα ευάλωτο στο ιδεολογικό πρίσμα και τις πολιτι-
κές συνθήκες που διαμεσολαβούν στην πρόσληψή 
του από τους πολίτες της χώρας υποδοχής. Σύμφω-
να με το πιο πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο, η συμφω-
νία ή διαφωνία με τη θέση «Οι μετανάστες συνεισφέ-
ρουν σημαντικά στη χώρα σας» διαφέρει πολύ από 
χώρα σε χώρα, και μάλιστα δίχως κάποια συσχέτιση 
με το σχετικό μέγεθος ή την πραγματική συνεισφο-
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ρά των μεταναστών στις χώρες υποδοχής, όπως θα 
δούμε παρακάτω. Στην ΕΕ-28 συνολικά οι διαφωνού-
ντες απαρτίζουν το 49% των ερωτώμενων ενώ αυ-
τοί που συμφωνούν απαρτίζουν το 44% (οι υπόλοι-
ποι δεν γνωρίζουν ή δεν απαντούν). Στην Ελλάδα οι 
διαφωνούντες φθάνουν το 72% έναντι του 26% που 
συμφωνούν (Διάγραμμα 4).2

4.	 μΕλΕτΕσ	μΕ	βραχυΠροθΕσμο	
οριζοντα	αναλυσήσ

Μια «νέα γενιά» μελετών για τη μετανάστευση έρχεται 
στο προσκήνιο στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Οι 
μελέτες αυτές επιχειρούν να ξεπεράσουν μεθοδολο-
γικές αδυναμίες προηγούμενων μελετών και να ανα-
δείξουν την ευαισθησία των αποτελεσμάτων στις υπο-
θέσεις στις οποίες στηρίζονται. Αναφορικά με τις ΗΠΑ, 
ο πολύ σημαντικός ερευνητής του ζητήματος George 
J. Borjas εκτιμά ότι ο ετήσιος αντίκτυπος της μετανά-
στευσης για το έτος 1992 κυμαίνεται, ανάλογα με τις 
σχετικές υποθέσεις, μεταξύ $16 δις κόστους και $60 
δις οφέλους.3 Μετέπειτα μελέτη του ιδίου, με εστίαση 
στο ρόλο της αγοράς εργασίας, καταλήγει στην εκτί-
μηση ότι η μετανάστευση κομίζει στην χώρα υποδο-
χής καθαρό όφελος $5-10 δις ετησίως.4

Θετικό εκτιμάται το ισοζύγιο της μετανάστευσης 
και σε μελέτη της ίδιας περιόδου για λογαριασμό του 
Υπουργείου Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Συγκεκριμένα, για την περίοδο 1999-2000 εκτιμάται 
ότι οι μετανάστες συνεισέφεραν 31,2 δις λίρες σε φό-
ρους, και έκαναν χρήση παροχών και υπηρεσιών ύψους 
28,8 δις λίρες. Συνεπώς, η καθαρή δημοσιονομική συ-
νεισφορά των μεταναστών ανέρχεται περί τα +2,5 δις 
λίρες (Gott and Johnston, 2002).

Το Ινστιτούτο Ερευνών Δημόσιας Πολιτικής (IPPR) 
εκπόνησε μια επικαιροποιημένη εκδοχή της ανωτέ-
ρω μελέτης του Υπουργείου Εσωτερικών, καλύπτο-
ντας στοιχεία για 5 συναπτά έτη (Reed et al., 2005). 
Η μελέτη επισημαίνει ότι τα πραγματικά κρατικά έσο-
δα από τους μετανάστες αυξήθηκαν κατά 22% από το 
οικονομικό έτος 1999-2000 έως το οικονομικό έτος 
2003-2004, φθάνοντας τα 41,2 δις λίρες. Ωστόσο, αύ-
ξηση σημείωσαν και οι δαπάνες για τους μετανάστες, 
φθάνοντας τα 41,6 δις λίρες το οικονομικό έτος 2003-

2004. Συνεπώς, η καθαρή συνεισφορά των μετανα-
στών κατά το οικονομικό έτος 2003-2004 ήταν αρ-
νητική, στα -0,4 δις λίρες. Με άλλα λόγια, η συμβολή 
των μεταναστών μετατρέπεται από θετική σε αρνη-
τική μετά από λίγα χρόνια διαμονής τους. Θα πρέπει 
όμως να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι κά-
πως παραπλανητικό. Μήπως για το αρνητικό ισοζύ-
γιο δεν «φταίει» η παραμονή των μεταναστών αλλά 
η γενικότερη επιδείνωση της δημοσιονομικής δυνα-
μικής της χώρας; Για να απαντήσουμε στο ερώτημα 
αυτό χρειάζεται να συγκρίνουμε την εξέλιξη της αντί-
στοιχης συμβολής/ισοζυγίου/θέσης των γηγενών κατά 
την ίδια περίοδο.

Ακόμα και αν οι μετανάστες πληρώνουν περισσό-
τερα σε φόρους από το κόστος των υπηρεσιών που 
τους προσφέρονται, είναι πιθανό η διαφορά ανάμε-
σα στους φόρους και τις υπηρεσίες να είναι μικρό-
τερη για τους μετανάστες απ’ ότι για τους γηγενείς. 
Τη σχετική συνεισφορά των μεταναστών σε σχέση 
με τους γηγενείς μπορούμε να αντιληφθούμε μέσα 
από την αναλογία της συνεισφοράς των μετανα-
στών προς την κατανάλωση των δημόσιων υπηρεσι-
ών που λαμβάνουν, δηλαδή την «καθαρή ετήσια δη-
μοσιονομική συνεισφορά» (ΚΕΔΣ, ή NAFI) (Reed et 
al., 2005). Όπως προκύπτει από τη μελέτη, η ΚΕΔΣ 
των μεταναστών για το 1999-2000 ήταν 1,06, υψη-
λότερη από αυτήν των γεννημένων στο Η.Β. (1,01).  
Για το 2003-2004, η διαφορά ανάμεσα στους μετα-
νάστες και τους γηγενείς αυξήθηκε: η ΚΕΔΣ για τους 
μετανάστες μειώθηκε στο 0,99 αλλά ήταν και πάλι 
υψηλότερη από το 0,88 για τους γηγενείς. Με άλλα 
λόγια, αν και η καθαρή δημοσιονομική επίπτωση των 
μεταναστών εξελίχθηκε το 2003-2004 σε αρνητική, 
ήταν «λιγότερο αρνητική» από αυτήν των γηγενών 
(Διάγραμμα 5). 

Το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται κάπως παράδοξο, 
εκ πρώτης όψεως: οι μετανάστες, έχοντας κατά κα-
νόνα χαμηλότερους μισθούς από τους γηγενείς, δεν 
αναμένεται να πληρώνουν περισσότερους φόρους. 
Όμως, το γεγονός αυτό είναι δυνατό να αντισταθμί-
ζεται εάν τα ποσοστά απασχόλησης και συμμετοχής 
των μεταναστών είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα 
των γηγενών, όπως θα εξετάσουμε στη συνέχεια (βλ. 
Dustmann & Frattini, 2013).

2  Τα αποτελέσματα προγενέστερων Ευρωβαρομέτρων δεν διαφέρουν σημαντικά από τα παραπάνω.
3  Borjas (1995).
4  Borjas (2001).



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  Οι οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης 

149
Μετέπειτα μελέτη του Rowthorn (2008), επιχειρεί 

να υπολογίσει το δημοσιονομικό ισοζύγιο των μετα-
ναστών λαμβάνοντας υπόψη περισσότερες κοινωνι-
κές δαπάνες από τις προηγούμενες μελέτες. Έτσι συ-
νυπολογίζει και το μερίδιο των δαπανών άμυνας που 
θα αναλογούσαν στους μετανάστες, το κόστος επε-
ξεργασίας των αιτήσεων και δομών ασύλου, δαπά-
νες για εθνοτικές σχέσεις, καθώς και αυξημένες δα-
πάνες υγείας (λόγω HIV). Συνυπολογίζονται επίσης και 
οι δαπάνες για τα παιδιά μεικτών οικογενειών (μετα-
ναστών και γηγενών), οι οποίες επιμερίζονται μετα-
ξύ μεταναστών και γηγενών. Το αποτέλεσμα είναι και 
πάλι ότι το δημοσιονομικό ισοζύγιο των μεταναστών 
είναι θετικό, έστω και πολύ μικρό, κυμαινόμενο από 
το -0,47% στο +0,23% του ΑΕΠ του Η.Β.

Η μελέτη του MigrationWatch UK (2006, 2014), ορ-
γανισμού με αντιμεταναστευτικές κατευθύνσεις, εκτι-
μά το δημοσιονομικό ισοζύγιο ή θέση των μεταναστών 
λίγο χαμηλότερα. Επιμερίζοντας τις δαπάνες για παι-
διά μεικτών οικογενειών μεταξύ μεταναστών και γη-
γενών, το ισοζύγιο είναι -1 δις GBP για την περίοδο 
1999-2000 και -5 δις για 2003-2004. Προχωρώντας 
περαιτέρω, επιμερίζοντας τις δαπάνες για παιδιά μει-
κτών οικογενειών εξ ολοκλήρου στους μετανάστες, 
καταλήγει σε ένα ισοζύγιο που διαμορφώνεται στα 
-3,8 δις για το 1999-2000.

5.	 μΕλΕτΕσ	μΕ	μΕσοΠροθΕσμο	
οριζοντα	αναλυσήσ

Οι παραπάνω μελέτες για τις βραχυπρόθεσμες δη-
μοσιονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης, απο-
καλυπτικές του περιορισμένου οικονομικού βάρους ή 
και καθαρού οφέλους που συνεπάγεται για τις χώρες 
υποδοχής, άνοιξαν το δρόμο για περαιτέρω μελέτη 
του φαινομένου, πέρα από μια συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή. Έτσι μια σειρά μελετών επιχείρησε να κάνει 
εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις της μετανάστευσης σε 
μεγαλύτερο βάθος χρόνου και για διαφορετικές κα-
τηγορίες μεταναστών.

Οι Dustmann and Fratini (2014), προσπάθησαν να 
εξετάσουν το δημοσιονομικό ισοζύγιο για το Η.Β. δύο 
κυρίως κατηγοριών μεταναστών, από χώρες της Ευ-
ρώπης (ακριβέστερα: από τον Ευρωπαϊκό Οικονομι-
κό Χώρο) και από χώρες εκτός Ευρώπης. Βασική πηγή 
δεδομένων που χρησιμοποίησαν για τους υπολογι-
σμούς τους ήταν η Βρετανική Έρευνα Εργατικού Δυ-
ναμικού. Για τη δημοσιονομική ανάλυση βασίστηκαν σε 
διοικητικά δεδομένα των κρατικών δαπανών και εσό-
δων.5 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, αναφορικά με 
την περίοδο 1995-2011, η δημοσιονομική επίπτωση 
των μεταναστών από χώρες της Ευρώπης ήταν +8,8 
δις λίρες, έναντι -604,5 των γηγενών, ενώ των μετα-

5  Office of Budget Responsibility, Economic and Fiscal Outlooks, καθώς και το Public Expenditure Statistical Analyses (PESA) του Υπουργείου Οικο-
νομικών του Η.Β.

Διαγραμμα	5
εκτιμηΣειΣ Για τΟ ιΣΟζυΓιΟ ειΣφΟρων-δαΠανων 
των ΓηΓενων και των μεταναΣτων τΟυ IPPR 

  

Πηγή: Eurostat Database (μεταβλητή: migr_pop1ctz)
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ναστών από χώρες εκτός Ευρώπης ήταν -104 δις λί-
ρες (ανά έτος: +0,6 δις από χώρες της Ευρώπης και 
-6,5 δις από χώρες εκτός Ευρώπης). Εκτιμούν ότι τυ-
χόν αρνητική επίπτωση στην απασχόληση ή τους μι-
σθούς των γηγενών είναι πολύ μικρή.

Η μελέτη του MigrationWatch UK (2014) ασκεί κρι-
τική στους Dustmann and Frattini, θεωρώντας ότι οι 
τελευταίοι υπερεκτιμούν τα κρατικά έσοδα από τους 
μετανάστες και υποεκτιμούν τις κρατικές δαπάνες προς 
αυτούς. Εκτιμά ότι, για την ίδια περίοδο 1995-2011 ισχύει 
ένα πολύ δυσμενέστερο ισοζύγιο: για μετανάστες από 
ΕΕ στις -13,6 δις λίρες (αντί +8,8) και για μετανάστες 
εκτός ΕΕ στις -135 δις λίρες (αντί για -104,1). Για τους 
πιο πρόσφατους μετανάστες, ωστόσο, το κόστος εί-
ναι σημαντικά χαμηλότερο: για τους αφιχθέντες 2001-
2011 από ΕΕ ήταν -0,25 δις και από εκτός-ΕΕ -27 δις 
λίρες (Διάγραμμα 6). Ο Rowthorn (2014) φαίνεται να 
επιβεβαιώνει τα στοιχεία του MigrationWatch UK παρά 
των Dustmann and Frattini. Θεωρεί ότι οι μετανάστες 
εκτοπίζουν, σε κάποιο βαθμό, γηγενείς, κάτι το οποίο 
εάν συνυπολογιστεί συντείνει σε αρνητικό ισοζύγιο: 
το ισοζύγιο για τους σχετικά πρόσφατους μετανάστες 
(2001-2011) είναι από ΕΕ -0,3 και από εκτός-ΕΕ -29,7.

Στο μεταξύ, και οι Dustmann and Frattini (2014) 
αναθεώρησαν κάπως προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους, 

με πιο «αυστηρές» υποθέσεις, δίχως ωστόσο αλλαγή 
στην τάξη μεγέθους. Την περίοδο 1995-2011 το ισο-
ζύγιο των μεταναστών από χώρες της Ευρώπης εκτι-
μάται σε +4,4 δις λίρες (αντί για +8,8 δις λίρες), ενώ 
από χώρες εκτός Ευρώπης σε -118 δις λίρες (αντί για 
-104 δις λίρες). 

Με σχετικά βραχύ χρονικό ορίζοντα αλλά με με-
γάλο διεθνές εύρος και περισσότερο κύρος, συγκρι-
τική έρευνα για λογαριασμό του ΟΟΣΑ επιβεβαιώνει 
το συμπέρασμα των περισσότερων μελετών, ότι στην 
πλειονότητα των χωρών υποδοχής η συνεισφορά των 
μεταναστών στα δημόσια οικονομικά είναι μικρή αλλά 
θετική σε σχέση με το ΑΕΠ της κάθε χώρας. Για την 
περίοδο 2007-2009, η συνεισφορά της μετανάστευ-
σης στα δημόσια οικονομικά της Βρετανίας εκτιμάται 
ότι ανέρχεται στο +0,46% του ΑΕΠ, της Γερμανίας στο 
-1,13% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος της συνεισφοράς 
στα 27 κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ που εξετάστηκαν είναι 
+0,35% του ΑΕΠ (Liebig and Mo, 2013, p. 159). Η δημο-
σιονομική συνεισφορά των μεταναστών, ωστόσο, εί-
ναι χαμηλότερη από αυτή των γηγενών. Η διαπίστωση 
αυτή, πρέπει να σημειωθεί, δεν είναι αποτέλεσμα της 
μεγαλύτερης χρήσης κοινωνικών επιδομάτων ή υπη-
ρεσιών από τους μετανάστες σε σχέση με τους γηγε-
νείς, όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά συνέπεια των χα-

Διαγραμμα	6
η αΠαιΣιΟδΟξη ΠρΟΣεΓΓιΣη Για τΟ κΟΣτΟΣ τηΣ μεταναΣτευΣηΣ  
ανα ΠρΟελευΣη μεταναΣτων τΟυ MIgRatIonWatch UK 

Πηγή: Migration Watch (2014)
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μηλότερων μισθών που λαμβάνουν και των αντίστοιχα 
χαμηλότερων φόρων και εργατικών εισφορών που κα-
ταβάλλουν. Άλλωστε οι μετανάστες με χαμηλά προ-
σόντα συνεισφέρουν περισσότερο από τους γηγενείς 
με χαμηλά προσόντα.

Οι υπολογισμοί αυτοί (0,35% ΑΕΠ) αναφέρονται 
σε έμμεσους και άμεσους φόρους καθώς και σε δα-
πάνες εκπαίδευσης, κατάρτισης και υγείας – δεν συ-
νυπολογίζονται δαπάνες για την άμυνα, άλλα δημό-
σια αγαθά (-0,13% ) ούτε για το χρέος (-0,31%), για 
την περίοδο 2007-2009. Αν δεν συνυπολογίζονταν 
δαπάνες συντάξεων, η συνεισφορά των μεταναστών 
θα ήταν υψηλότερη.

Πράγματι, και άλλες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι 
μετανάστες τείνουν να μειώνουν το ποσοστό εξάρτη-
σης (dependency ratio), γιατί αναλογικά περισσότεροι 
είναι εργάσιμης ηλικίας (Gagnon, 2014). Διαπιστώνε-
ται επίσης ότι οι πρόσφατα αφιχθέντες μετανάστες 
συνεισφέρουν περισσότερο από τους παλαιότερους 
(εργάσιμης ηλικίας, λιγότερα επιδόματα). 

Η δημοσιονομική θέση των (νοικοκυριών) μετανα-
στών με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο είναι χαμηλό-
τερη από τη θέση των (νοικοκυριών) μεταναστών με 
υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο – κάτι που αφορά ιδιαί-
τερα χώρες όπως η Ελλάδα αλλά και η Ισπανία και 

η Ιταλία με μετανάστες σε θέσεις εργασίας χαμηλής 
ειδίκευσης. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η δια-
φορά της δημοσιονομικής θέσης των μεταναστών με 
τους γηγενείς μειώνεται όσο αυξάνεται το εκπαιδευ-
τικό επίπεδο των δύο ομάδων. Αυτό συμβαίνει γιατί η 
δημοσιονομική θέση των γηγενών βελτιώνεται περισ-
σότερο όταν αυξάνεται το εκπαιδευτικό τους επίπεδο 
απ’ ότι η θέση των μεταναστών (π.χ. οι μισθοί και οι 
αντίστοιχοι φόροι των γηγενών αυξάνονται περισσό-
τερο με την εκπαίδευση σε σχέση με την αύξηση που 
αφορά τους μετανάστες). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, το ποσοστό 
απασχόλησης των μεταναστών επηρεάζει την καθαρή 
συνεισφορά τους ή κόστος για τα δημόσια οικονομι-
κά. Με δεδομένο ότι το ποσοστό απασχόλησης των 
μεταναστών είναι συχνά χαμηλότερο από αυτό των 
γηγενών, η ένταξή τους στην αγορά εργασίας απο-
τελεί σημαντική προϋπόθεση για τη μεγιστοποίηση 
της θετικής τους συνεισφοράς ή την ελαχιστοποίη-
ση του σχετικού κόστους. Σύμφωνα με στοιχεία της  
Eurostat, για τις κρίσιμες ηλικίες 25-54 ετών, το πο-
σοστό απασχόλησης των μεταναστών στην ΕΕ-28, 
και μάλιστα των προερχομένων από χώρα εκτός  
ΕΕ-28, είναι χαμηλότερο από αυτό των γηγενών (Δι-
άγραμμα 7).

Διαγραμμα	7
εξελιξη τΟυ ΠΟΣΟΣτΟυ αΠαΣχΟληΣηΣ των ΓηΓενων και των μεταναΣτων  
ηλικιαΣ 25-54 ετων Στην εε-28

Eurostat Database (μεταβλητή: lfsa_ergacob)
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Διαγραμμα	8
δημΟΣιΟνΟμικη εΠιΠτωΣη τηΣ μεταναΣτευΣηΣ εαν Οι μεταναΣτεΣ ειχαν τΟ ιδιΟ 
ΠΟΣΟΣτΟ αΠαΣχΟληΣηΣ των ΓηΓενων, ωΣ % τΟυ αεΠ, μεΣΟΣ ΟρΟΣ 2007-2009

Πηγή: OECD (2013), p. 153

 

 

Διαγραμμα	9
η δημΟΣιΟνΟμικη εΠιΠτωΣη τηΣ μεταναΣτευΣηΣ, με και διχωΣ τΟν 
ΣυνυΠΟλΟΓιΣμΟ των δαΠανων Για ΣυνταξειΣ, 2007-2009 ( % τΟυ αεΠ)

Πηγή: ΟΕCD (2013), p. 159
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Εκτιμάται ότι αν το ποσοστό απασχόλησης των με-
ταναστών ήταν όσο και των γηγενών, τότε η μετανά-
στευση θα αποτελούσε μια σημαντικά θετική δημοσι-
οοικονομική συνεισφορά για τη μεγάλη πλειονότητα 
των χωρών που εξετάστηκαν, π.χ. όφελος έως και 1% 
του ΑΕΠ για το Βέλγιο. Αντιστρόφως, στις χώρες όπου 
οι μετανάστες έχουν υψηλότερο ποσοστό απασχόλη-
σης από τους γηγενείς, τυχόν εξομοίωση θα είχε ως 
αποτέλεσμα τη μείωση της δημοσιονομικής συνεισφο-
ράς των μεταναστών, π.χ. κατά -0,5% του ΑΕΠ για το 
Λουξεμβούργο. Στην Ελλάδα, όπου οι μετανάστες εί-
χαν οριακά μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης από 
τους γηγενείς (προ-κρίσης) το αντίστοιχο ποσό είναι 
-0,01% του ΑΕΠ – εάν δηλαδή το ποσοστό απασχό-
λησης των μεταναστών εξισώνονταν με αυτό το Ελ-
λήνων, η δημοσιονομική θέση των πρώτων θα χειρο-
τέρευε και θα γινόταν οριακά αρνητική ως ποσοστό 
του ΑΕΠ (Διάγραμμα 8).

Η δημοσιονομική θέση των μεταναστών είναι εύ-
λογο ότι είναι χειρότερη, ή λιγότερο θετική, εάν συ-
νυπολογιστούν και οι συντάξεις. Πράγματι, όσο μεγα-
λύτερο είναι το ποσοστό των μεταναστών μιας χώρας 

που τους καταβάλλονται συντάξεις, τόσο μεγαλύτε-
ρη είναι η διαφορά ανάμεσα στη δημοσιονομική τους 
θέση «βάσης» και τη δημοσιονομική τους θέση «εξαι-
ρώντας τις συντάξεις» (κρατήσεις για συντάξεις και 
καταβολή συντάξεων). Για παράδειγμα, στη Γερμα-
νία, όπου σημαντική μερίδα των μεταναστών λάμβα-
νε συντάξεις την περίοδο 2007-2009, η δημοσιονομι-
κή θέση των μεταναστών υπολογίζεται στο -1,13% του 
ΑΕΠ, ενώ δίχως τον συνυπολογισμό των συντάξεων η 
δημοσιονομική τους θέση είναι θετική, στο 0,21% του 
ΑΕΠ. Ως μέσος όρος του ΟΟΣΑ, ο συνυπολογισμός 
των συντάξεων μειώνει τη δημοσιονομική θέση των 
μεταναστών από το +0,57% του ΑΕΠ στο +0,35% του 
ΑΕΠ. Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου οι μετανά-
στες που λαμβάνουν σύνταξη είναι σχετικά λίγοι με 
αυτούς που καταβάλλουν συνταξιοδοτικές εισφορές, 
ο συνυπολογισμός των συντάξεων αυξάνει τη δημο-
σιονομική θέση των μεταναστών από το +0,86% του 
ΑΕΠ στο +0,98% του ΑΕΠ (Διάγραμμα 9).6

Στους παραπάνω υπολογισμούς, πρέπει να σημει-
ωθεί, ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η επίδραση των δα-
πανών για κάποια δημόσια αγαθά που θα αντιστοι-

Πινακασ	1
καθαρη δημΟΣιΟνΟμικη ΣυνειΣφΟρα (η κΟΣτΟΣ) των μεταναΣτων ΣτΟν ΟΟΣα, 
αναλΟΓα με τιΣ κΟινωνικεΣ δαΠανεΣ ΠΟυ ΣυνυΠΟλΟΓιζΟνται, ωΣ % τΟυ αεΠ

Εισφορές	και	δαπάνες	που	συνυπολογίζονται %	αΕΠ

Εκτίμηση βάσης (συνυπολογίζονται άμεσοι και έμμεσοι φόροι 
καθώς και δαπάνες εκπαίδευσης, υγείας και ενεργητικών 
πολιτικών της αγοράς εργασίας)

0,30

Δίχως δαπάνες συντάξεων 0,49

Με κατά κεφαλήν επιμερισμό δημοσίων αγαθών (με εξαίρεση 
δαπάνες άμυνας και χρέους)

-0,12

Με κατά κεφαλήν επιμερισμό δημοσίων αγαθών (με εξαίρεση 
δ απάνες άμυνας)

-0,31

6  Στους υπολογισμούς αυτούς δεν έχει ληφθεί υπόψη η επίδραση των δαπανών για κοινωνικά αγαθά που θα αντιστοιχούσαν στους μετανάστες επει-
δή για πολλές χώρες, όπως στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν στοιχεία.

Πηγή: Liebig and Mo (2013), σ. 159
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Διαγραμμα	10
καθαρη δημΟΣιΟνΟμικη ΣυνειΣφΟρα (κΟΣτΟΣ) των μεταναΣτων ΣτΟν ΟΟΣα,  
αναλΟΓα με τιΣ κΟινωνικεΣ δαΠανεΣ ΠΟυ ΣυνυΠΟλΟΓιζΟνται, ωΣ % τΟυ αεΠ

Πηγή: ΟΕCD (2013), p. 159

 

 

 

Πινακασ	2
καθαρη δημΟΣιΟνΟμικη εΠιΠτωΣη των μεταναΣτων, 2007-2009, %αεΠ

Άμεσοι	φόροι	&	φΠα,	
πρόνοια,	εκπαίδευση	και	

υγεία

σύνολο	εσόδων	και	
δαπανών,	εκτός	

χρεολυσίων	και	άμυνας*
Ηνωμένο Βασίλειο 0,46 -0,01

Γαλλία -0,52 -0,52

Γερμανία -1,13 -1,93

Ιταλία  0,98  0,97

Λουξεμβούργο  2,02  0,37

Ισπανία  0,54  0,07

Σουηδία  0,20 -0,37

Ελβετία  1,95 1,42

Ηνωμένες Πολιτείες  0,03 -0,64

Μέσος Όρος**  0,30 -0,12

*    Οι δαπάνες εκτός πρόνοιας, εκπαίδευσης και υγείας είναι κατά κεφαλήν
**    Αφορά 21 χώρες

Πηγή: Economist (2013 – OECD)
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χούσαν στους μετανάστες επειδή για κάποιες χώρες, 
όπως στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν στοιχεία για τις δα-
πάνες αυτές. Εάν εξαιρέσουμε αυτές τις 14 χώρες, τότε 
για τις υπόλοιπες 21 χώρες η δημοσιονομική θέση των 
μεταναστών, ανάλογα με το ποιες δαπάνες συμπερι-
λαμβάνονται, διαμορφώνεται ως εξής (Πίνακας 1 και 
Διάγραμμα 10):

Η σχεδόν ουδέτερη χρηματοοικονομική επίπτω-
ση της μετανάστευσης για τις χώρες υποδοχής, όπως 
προκύπτει από την παραπάνω μελέτη του ΟΟΣΑ ανα-
δεικνύεται και από την επισκόπηση του Economist.7 Ο 
μικρός αυτός αντίκτυπος κυμαίνεται, ανάλογα με τη 
χώρα και τις δαπάνες/παροχές που συμπεριλαμβάνο-
νται στους υπολογισμούς, κατά μέσο όρο 21 χωρών 
του ΟΟΣΑ για την περίοδο 2007-2009, από +0,30% 
του ΑΕΠ έως -0,12% του ΑΕΠ (Πίνακας 2). 

Σημειώνεται ωστόσο ότι η μελέτη του ΟΟΣΑ αφο-
ρά την προ-κρίσης περίοδο. Επίσης, σε κάποιες χώ-
ρες η συνεισφορά των μεταναστών είναι μικρότερη 
των γηγενών λόγω της μειωμένης συμμετοχής των 
γυναικών μεταναστών στην αγορά εργασίας. Επιπλέ-
ον, η συνεισφορά των μεταναστών στα δημόσια έσο-
δα δεν περιορίζεται στους φόρους εισοδήματος που 
καταβάλλουν αλλά και στον ΦΠΑ που καταβάλλουν 
μέσω της κατανάλωσής τους, ενώ από τη μεριά των 
δημοσίων δαπανών, επειδή τείνουν να είναι νεαρότε-
ρης ηλικίας από τους γηγενείς, επιβαρύνουν λιγότε-
ρο τα συστήματα υγείας αλλά περισσότερο τα συστή-
ματα εκπαίδευσης.

6.	 μΕλΕτΕσ	μΕ	μακροΠροθΕσμο	
οριζοντα	αναλυσήσ

Οι μελέτες της επίδρασης της μετανάστευσης σε μα-
κροχρόνιο ορίζοντα, π.χ. 50 ετών, βασίζονται συνήθως 
σε δύο μείζονες παραμέτρους: αφ’ ενός στο μέγεθος 
των μεταναστευτικών ροών (εισροές νέων μετανα-
στών μείον εκροές μεταναστών) σε σχέση με τον γη-
γενή πληθυσμό, και αφ’ ετέρου στον δείκτη γονιμότη-
τας των μεταναστών σε σχέση με αυτόν του γηγενούς 
πληθυσμού. Ανάλογα με τις προβλέψεις για την εξέ-
λιξη του γηγενούς και μεταναστευτικού πληθυσμού, 

διαμορφώνεται συνήθως ένα «σενάριο βάσης», ένα 
«υψηλό σενάριο» και ένα «χαμηλό σενάριο». Οι εκτι-
μήσεις για το μακροχρόνιο δημοσιονομικό κόστος ή 
όφελος της μετανάστευσης απορρέουν από το σενά-
ριο που επιλέγεται και από το ειδικό βάρος των κα-
θοριστικών για τα δημόσια οικονομικά παραγόντων 
που συνεκτιμώνται. 

Ο Storesletten (2002), συγκρίνοντας τις περιπτώ-
σεις των ΗΠΑ και της ΕΕ, επισημαίνει διαφορές όπως 
τον μικρότερο δημόσιο τομέα των ΗΠΑ σε σχέση με 
τις χώρες της ΕΕ (22-41% ΑΕΠ), τους χαμηλούς φό-
ρους, τη χαμηλή ανεργία, τις περιορισμένες κοινωνικές 
δαπάνες. Όμως εκτιμά ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυ-
πος της μετανάστευσης είναι παρόμοιου επιπέδου, αν 
και μεγαλύτερος στις ΗΠΑ. Η τυπική αλληλουχία είναι 
μια σύντομη περίοδος καθαρού κόστους αμέσως μετά 
την άφιξη του μετανάστη, ακολουθούμενη από μια μα-
κρά περίοδο φορολογικών εσόδων, και μετά μια πε-
ρίοδος κόστους (συντάξεις, υγεία). Ως καθαρό δημο-
σιονομικό όφελος της μετανάστευσης υπολογίζεται η 
αξία των μελλοντικών φόρων που θα πληρώσει ένας 
μετανάστης μείον τις κοινωνικές μεταβιβάσεις και τα 
οριακά κόστη του κράτους, όπως τα κόστη που συνδέ-
ονται με τα παιδιά που πρόκειται να αποκτηθούν. Ακο-
λουθείται ένα μεθοδολογικό πλαίσιο δυναμικής ισορ-
ροπίας κλειστής οικονομίας. Τελικά, η υποδοχή ενός 
μετανάστη θεωρείται εμμέσως ως μια δημόσια επέν-
δυση (Storesletten, 2002, p. 2). Η επίπτωση της μετα-
νάστευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φύλο 
και την ηλικία του μετανάστη την ώρα της μετανά-
στευσης –είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός για άνδρες 20-30 
ετών– και από το ποσοστό απασχόλησης. Ωστόσο, η 
μετανάστευση συνεπάγεται ένα καθαρό κόστος όταν 
πρόκειται για άτομα άνω των 50 ετών. Το εκπαιδευ-
τικό επίπεδο, η συνένωση οικογενειών των μετανα-
στών, και ο δείκτης γονιμότητας επηρεάζουν τις εκτι-
μήσεις. Ιδιαίτερα το εκπαιδευτικό επίπεδο μπορεί να 
μεταβάλει το αποτέλεσμα από $36 δις κόστος σε $96 
δις όφελος (Storesletten, 2000).

Η έγκυρη επισκόπηση των μελετών για τις μακρο-
χρόνιες δημοσιονομικές επιπτώσεις της μετανάστευ-
σης, από τους ερευνητές του Harvard Business School 

 

7  Economist, June 15, 2013, “Immigration and the public finances: Boon or burden?” http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21579482-
new-study-shows-fiscal-impact-migration-broadly-neutral-boon-or 

8  (2011-Kerr&Kerr Harvard, 2011, p. 20, 24.



ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

156

Kerr & Kerr (2011),8 καταλήγει ότι τα όποια αποτελέ-
σματα εκτόπισης (displacement effects) που μπορεί 
να προκαλεί η μετανάστευση σε βάρος της απασχό-
λησης και των μισθών των γηγενών, θεωρούνται στη 
βιβλιογραφία μικρά, και αντισταθμιζόμενα από οφέλη 
αποτελεσματικότητας για την αγορά εργασίας. Τυχόν 
αρνητικές επιπτώσεις αυτού του τύπου συγκεντρώ-
νονται σε γηγενείς χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου 
και παλαιότερους μετανάστες και είναι μικρότερες από 
αυτό που εκλαμβάνεται από πολέμιους της μετανά-
στευσης. Επισημαίνεται, για παράδειγμα, ότι μια αύξη-
ση των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό κατά 10% 
επιφέρει μείωση των μισθών των γηγενών εργαζομέ-
νων κατά 1%. Αντίστοιχα, αναφορικά με την απασχό-
ληση, οι περισσότερες μελέτες συγκλίνουν σε εκτιμή-

σεις παρόμοιες με αυτήν των Brücker and Jahn (2011) 
αναφορικά με τη Γερμανία, ότι η αύξηση του εργατι-
κού δυναμικού κατά 1% μέσω της μετανάστευσης αυ-
ξάνει την ανεργία κατά 0,1%. Τα συμπεράσματα αυτά 
είναι παρόμοια με αυτά μιας σειράς άλλων μελετών.9 

Σύμφωνα με τη μελέτη των Liebig and Mo για λο-
γαριασμό του ΟΟΣΑ, το συνολικό καθαρό κόστος της 
μετανάστευσης τα τελευταία 50 χρόνια για τις χώρες 
του ΟΟΣΑ είναι κατά μέσο όρο περίπου 0 +/- 0,5% 
του ΑΕΠ – με την Ελβετία και το Λουξεμβούργο να 
ωφελούνται κατά 2% του ΑΕΠ. (Liebig and Mo, 2013)

Το βρετανικό Γραφείο Δημοσιονομικής Υπευθυ-
νότητας του Η.Β., στην Έκθεση για τη Δημοσιονο-
μική Βιωσιμότητα 201310, επιχειρεί να εκτιμήσει τις 
μακροχρόνιες δημοσιονομικές επιπτώσεις της μετα-

Διαγραμμα	11	
ηλικιακη κατανΟμη ημεδαΠΟυ και αλλΟδαΠΟυ ΠληθυΣμΟυ Στην εE-28  
ανα ηλικια, 2015

Πηγή: Eurostat Database (μεταβλητή: migr_pop2ctz)

 

  

9  Βλ. Altonji and Card (1991), Borjas (2003), Card (1990, 2001), Dustmann, Fabbri and Preston (2005), Dustmann, Frattini and Preston (2013), Manacorda, 
Manning and Wadsworth (2012), Ottaviano and Peri (2012).

10  Office of Budget Responsibility, Fiscal sustainability report 2013, Office of Budget Responsibility, London, 2013.
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Διαγραμμα	12	
ηλικιακη κατανΟμη ημεδαΠΟυ και αλλΟδαΠΟυ ΠληθυΣμΟυ Στην εE-28  
ανα ηλικια, 2015

Πηγή: Eurostat database (μεταβλητή: proj_15ndbims)
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νάστευσης στο Η.Β., λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά 
από μεταβλητές και σενάρια που αφορούν τη μετα-
νάστευση, όπως τη γονιμότητα, την παραγωγικότητα, 
και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, καθώς και το 
μέγεθος της μετανάστευσης. Σύμφωνα με το «σενά-
ριο βάσης» (δηλ. 140.000 μετανάστες ανά έτος μετά 
το 2016) το δημόσιο χρέος του Η.Β. προβλέπεται να 
φτάσει το 99% του ΑΕΠ το 2062-63, ενώ σύμφωνα 
με το «χαμηλό σενάριο» (δηλ. μηδενικής μετανάστευ-
σης μετά το 2016) το δημόσιο χρέος προβλέπεται να 
φτάσει το 174% του ΑΕΠ. Η διαφορά αυτή προκύπτει 
όχι τόσο από τους άλλους επιμέρους παράγοντες 
που εξετάστηκαν όσο από τον παράγοντα «συμμετο-
χή στην αγορά εργασίας»: στο ότι αναλογικά περισ-
σότεροι μετανάστες τείνουν να είναι εργάσιμης ηλι-
κίας σε σχέση με τους γηγενείς, κάτι που σημαίνει ότι 
καταβάλλουν σχετικά περισσότερους φόρους από τα 
επιδόματα που λαμβάνουν (OBR, σ. 148). Πρόσφατα 
στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι μετανάστες τείνουν να 
είναι εργάσιμης ηλικίας συχνότερα από τους γηγενείς 
(Διάγραμμα 12). Πιο αναλυτικά, διαπιστώνεται ότι από 
τη γέννηση έως το τέλος της εκπαίδευσης, ένα άτο-
μο τείνει να αποτελεί ένα καθαρό δημοσιονομικό κό-
στος, λόγω του κόστους της εκπαίδευσης και άλλων 
υπηρεσιών. Όταν το άτομο εισέλθει στην αγορά ερ-
γασίας, τείνει να αποτελεί καθαρή δημοσιονομική συ-
νεισφορά, καθώς οι φόροι που καταβάλλει συνήθως 
υπερβαίνουν τις υπηρεσίες που καταναλώνει – κάτι 
που επηρεάζεται από το ποσοστό απασχόλησης, το 
επίπεδο των αποδοχών και το μέγεθος των υπηρεσι-
ών που καταναλώνει. Τέλος, μετά τη συνταξιοδότησή 
του, το άτομο τείνει να αποτελεί και πάλι ένα καθαρό 
κόστος για το δημόσιο, καθώς εισπράττει σύνταξη και 
συχνά κάνει μεγαλύτερη χρήση ιατρικών υπηρεσιών. 
Έτσι, θεωρείται εύλογο ότι οι μετανάστες συνεισφέ-
ρουν περισσότερα από τους γηγενείς κατά τον κύκλο 
της ζωής τους (OCB 144). 

Η χαμηλή γονιμότητα και η αύξηση του προσδόκι-
μου ζωής έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της ηλι-
κιακής διάρθρωσης του πληθυσμού, και τη δυσκολία 
της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης των συντάξε-
ων, της υγείας και της φροντίδας των ηλικιωμένων. 
Υπολογίζεται ότι εάν η ηλικία συνταξιοδότησης πα-
ρέμενε σταθερή, στην Ευρώπη του 2060 θα έπρεπε 
4 εργαζόμενοι να συντηρούν 2 συνταξιούχους – από 

4 εργαζόμενους που συντηρούν 1 συνταξιούχο σήμε-
ρα. Παράλληλα, οι δαπάνες των ευρωπαϊκών χωρών 
για συντάξεις, υγεία και μακροχρόνια φροντίδα υπο-
λογίζεται ότι θα αυξηθούν κατά 4 ποσοστιαίες μονά-
δες του ΑΕΠ μεταξύ 2010 και 2060 (Ageing Working 
Group, 2012). Οι μετανάστες, επειδή είναι κατά μέσο 
όρο νεότεροι από τους γηγενείς, μπορούν να αυξή-
σουν την αναλογία εργαζομένων-συνταξιούχων και έτσι 
συμβάλουν στην άμβλυνση του προβλήματος χρημα-
τοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης. (Storesletten, 
2000). Εάν σταματούσαν τα μεταναστευτικά ρεύμα-
τα, θα μειώνονταν η αναλογία εργαζομένων-συντα-
ξιούχων και τότε θα απαιτούνταν υψηλότεροι φορο-
λογικοί συντελεστές για να μην αυξηθεί το δημόσιο 
χρέος. Σύμφωνα με τους Berger et al (2016), εάν μη-
δενιστούν οι μεταναστευτικές ροές από το 2016 έως 
το 2060, για να διατηρηθεί ως έχει το δημόσιο χρέ-
ος θα πρέπει, αντισταθμιστικά, να αυξηθεί σημαντι-
κά η φορολόγηση της εργασίας για τη χρηματοδότη-
ση των συντάξεων: κατά +7,3 ποσοστιαίες μονάδες 
στη Γερμανία, +6,2%, στο Ηνωμένο Βασίλειο, +14,2% 
στην Αυστρία και 1,7 στην Πολωνία. Οι αριθμοί αυτοί 
αντιστοιχούν, σε σημαντικό βαθμό, στην καθαρή συ-
νεισφορά της μετανάστευσης στα δημόσια οικονομικά 
των χωρών υποδοχής. Περαιτέρω, προβλέπεται η δι-
αμόρφωση διαφορετικής αναλογίας μεταναστών-γη-
γενών έως το 2060 στις 4 αυτές χώρες δίχως περαι-
τέρω αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Εάν όμως 
είχαν την ίδια αναλογία μεταναστών-γηγενών με τη 
Γερμανία το 2060 (δηλαδή 0,12%), τότε η χρηματο-
δότηση των συντάξεων δίχως αύξηση του δημοσίου 
χρέους θα απαιτούσε την αύξηση των φόρων επί της 
εργασίας κατά +7,3 ποσοστιαίες μονάδες στη Γερμα-
νία, +5,7 στην Αυστρία, +2,1 στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και 3,9 στην Πολωνία.11

Η μακροπρόθεσμη δημοσιονομική επίπτωση της 
μετανάστευσης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν λά-
βουμε υπόψη ένα άλλο μακροπρόθεσμο πρόβλημα 
που κυοφορούν οι περισσότερες χώρες της Ευρώ-
πης και του ΟΟΣΑ, τη λεγόμενη γήρανση του πληθυ-
σμού ή το δημογραφικό. 

Ο καθηγητής Δημογραφικής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, Βύρων Κοτζαμάνης και οι συνεργάτες του 
επισημαίνουν ότι έως το 2050, σύμφωνα με το καλύ-
τερο σενάριο, ο πληθυσμός της Ελλάδας δεν θα ξε-

11  Berger et al (2016), p. 1178.
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Διαγραμμα	13	
εξελιξη τΟυ ΠληθυΣμΟυ ελληνων και μεταναΣτων, 2009-2016

Πηγή: Eurostat Database (μεταβλητή: migr_pop3ctb)

Διαγραμμα	14	
ηλικιακη κατανΟμη ελληνων και μεταναΣτων, 2014

Πηγή: Eurostat Database (μεταβλητή: migr_pop2ctz)
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Διαγραμμα	15	
ηλικιακη διαρθρωΣη ελληνων και μεταναΣτων Στην ελλαδα ανα ετΟΣ, 2016

Πηγή: Eurostat Database (μεταβλητή: migr_pop2ctz)

 

 

Διαγραμμα	16	
ελληνεΣ και μεταναΣτεΣ με τριτΟβαθμια εκΠαιδευΣη, 2014 (%)

 

 

                        

 

  

Πηγή: Eurostat Database (μεταβλητή: lfso_14beduc)



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  Οι οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης 

161

περνά τα δέκα εκατομμύρια, ενώ σύμφωνα με χειρό-
τερο δεν θα ξεπερνά τα οκτώ εκατομμύρια. Μάλιστα, 
όχι μόνον το ένα τρίτο του πληθυσμού θα είναι άνω 
των 65, αλλά οι άνω των 85 θα αποτελούν όλο και 
μεγαλύτερο ποσοστό και του γενικού πληθυσμού και 
της ομάδας άνω των 65, δηλαδή θα έχουμε γήρανση 
μέσα στη γήρανση. Επισημαίνεται ότι, από το 2011, η 
Ελλάδα έχει ήδη εισέλθει σε μια νέα, πρωτοφανή με-
ταπολεμικά φάση: το ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων 
πλέον γίνεται αρνητικό. Παράλληλα, και το μετανα-
στευτικό ισοζύγιο, παρά την προσφυγική κρίση, εί-
ναι κι αυτό αρνητικό: πολλοί Έλληνες φεύγουν από 
τη χώρα αναζητώντας καλύτερη τύχη στο εξωτερι-
κό. Τα επόμενα 30 χρόνια ο οικονομικά ενεργός πλη-
θυσμός αναμένεται να μειωθεί από 4,7 εκ. το 2015 σε 
3-3,7 εκ. Η μόνη διαφαινόμενη δυνατή παρέμβαση εί-
ναι η υποδοχή περισσοτέρων μεταναστών, με δεδομέ-
νο ότι η θνησιμότητα και η γονιμότητα δεν πρόκειται 
να αλλάξουν αρκετά και έγκαιρα για να ανατρέψουν 
την υφιστάμενη τάση (Κοτζαμάνης κ.ά., 2016).

Ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα, σε ενδελεχή 
μελέτη του ΟΗΕ είχε επισημανθεί η τάση μείωσης 
του πληθυσμού, και ιδίως του πληθυσμού εργάσιμης 
ηλικίας, στις ανεπτυγμένες χώρες που εξετάστηκαν. 
Η μελέτη κατέληγε στο συμπέρασμα ότι, στις περισ-
σότερες περιπτώσεις, η σημερινή αναλογία εργαζο-
μένων-συνταξιούχων μπορεί να διατηρηθεί έως το 
2050 μόνο αυξάνοντας το όριο συνταξιοδότησης στα 
75 έτη – ως μόνη εναλλακτική σε αυτό θεωρήθηκε 
η «μετανάστευση αναπλήρωσης» (United Nations 
2001, p. 97). Η επισήμανση για τη σημαντική, αν όχι 
δραματική, τάση αύξησης της αναλογίας του πληθυ-
σμού 65+ ετών προς τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας, 
σε όλες τις εξεταζόμενες χώρες, επιβεβαιώνεται και 
από πρόσφατα στοιχεία της Eurostat. Στην Ελλάδα, 
όπου το φαινόμενο είναι εντονότερο από κάθε άλλη 
χώρα, το «ποσοστό εξάρτησης» από το 2015 έως το 
2060 αυξάνεται από 32,4% σε 67,5%, ενώ της Ευρω-
παϊκής Ένωσης συνολικά αυξάνεται από 28,8% σε 
52,3% (Διάγραμμα 12).

Διαγραμμα	17	
ελληνεΣ και μεταναΣτεΣ ΠρωτηΣ και δευτερηΣ ΓενιαΣ με τριτΟβαθμια  
εκΠαιδευΣη Στην ελλαδα, 2014 (%)

Πηγή: Eurostat Database (μεταβλητή: lfso_14beduc)
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7.	 το	κοστοσ	(τήσ	 
μή	Ενσωματωσήσ)	των	
μΕταναστων	στήν	ΕλλαΔα	

Όπως ήδη επισημάνθηκε, μέσα από τις εμπειρί-
ες και λεπτομερείς καταγραφές και μελέτες άλ-
λων χωρών, το δημοσιονομικό κόστος της μετα-
νάστευσης για τις χώρες υποδοχής τείνει να είναι 
μικρό σε σχέση με το ΑΕΠ και, σε κάθε περίπτωση,  
συνδέεται σημαντικά με την παραγωγικότητα των 
μεταναστών, αφ’ ενός, και το μέγεθος των παροχών 
του κράτους πρόνοιας, αφ’ ετέρου. Ειδικότερα, τον 
πλέον σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της δημο-
σιονομικής θέσης των μεταναστών παίζουν τρεις 
παράγοντες: 

 ■ ο πληθυσμός και η ηλικιακή διάρθρωση των 
μεταναστών,

 ■ οι δεξιότητες ή το εκπαιδευτικό επίπεδο των με-
ταναστών και 

 ■ ο βαθμός ενσωμάτωσης των μεταναστών στην 
αγορά εργασίας. 

Το εκπαιδευτικό επίπεδο των μεταναστών είναι ση-
μαντικό, γιατί όσο υψηλότερο είναι αυτό, τόσο υψη-
λότερες αναμένονται να είναι και οι αποδοχές τους 
από την εργασία, και συνεπώς και οι φόροι που κα-
ταβάλλουν (ακόμα και αν οι αποδοχές των μετανα-
στών συχνά δεν ανεβαίνουν τόσο πολύ με το εκπαι-
δευτικό τους επίπεδο όσο των γηγενών). Η ηλικιακή 
διάρθρωση των μεταναστών είναι σημαντική, για-
τί όσο λιγότεροι είναι οι μετανάστες που βρίσκονται 
(κοντά) στην ηλικία συνταξιοδότησης, τόσο λιγότε-
ρες αναμένεται να είναι οι δαπάνες του κράτους για 
τις συντάξεις και για την υγειονομική περίθαλψή 
τους, ενώ όσο λιγότεροι είναι οι μετανάστες σχολι-
κής ή προσχολικής ηλικίας, τόσο λιγότερες αναμέ-
νεται να είναι οι δαπάνες του κράτους για την εκ-
παίδευσή τους. Τέλος, ο βαθμός ενσωμάτωσης των 
μεταναστών στην αγορά εργασίας είναι σημαντι-
κός, γιατί αποδεικνύεται ότι όσο μεγαλύτερο είναι 
το ποσοστό απασχόλησής τους, τόσο περισσότεροι 
είναι οι φόροι που καταβάλλουν και τόσο λιγότερα 
τα κοινωνικά επιδόματα που αναμένεται να εισπρά-
ξουν. Με αυτά τα δεδομένα, είναι δυνατό να εκτιμη-
θεί το δημοσιονομικό κόστος των μεταναστών στην 

Ελλάδα, σε κάποιο βαθμό, εξετάζοντας το πώς δια-
μορφώνονται οι παράμετροι αυτοί στην Ελλάδα: το 
εκπαιδευτικό επίπεδο των μεταναστών, η ηλικιακή 
τους διάρθρωση, και ο βαθμός ενσωμάτωσής τους 
στην αγορά εργασίας. 

8.	 Πλήθυσμοσ	και	ήλικιακή	
Διαθρωσή

Ο πληθυσμός των Ελλήνων και των μεταναστών την 
περίοδο 2009-2016 ακολουθεί μια αξιοσημείωτη πα-
ράλληλα φθίνουσα πορεία (Διάγραμμα 13).

Ως προς την ηλικιακή διάρθρωση των μετανα-
στών, παρατηρούνται ενδιαφέρουσες διαφορές σε 
σχέση με αυτή των Ελλήνων. Συγκριτικά με τους Έλ-
ληνες, οι μετανάστες υπερτερούν στο ποσοστό των 
πιο νεανικών ηλικιών (έως 19 ετών) και έχουν περί-
που το διπλάσιο ποσοστό από αυτό των Ελλήνων 
στις ηλικίες 20-39 ετών. Οι μετανάστες είναι αναλο-
γικά λίγο περισσότεροι από τους Έλληνες στις ηλι-
κίες 40-59 ετών, ενώ είναι το 1/5 περίπου των Ελ-
λήνων στο ποσοστό των ηλικιών 60 ετών και άνω.  
Η διαπίστωση αυτή τείνει να ενισχύει σημαντικά τη 
δημοσιονομική θέση των μεταναστών, λόγω των πε-
ριορισμένων δημοσίων δαπανών για συντάξεις των 
μεταναστών στην Ελλάδα, ενώ οι δαπάνες για την εκ-
παίδευσή τους ενδέχεται να μειώνουν κάπως τη δη-
μοσιονομική τους θέση, στο βαθμό που ενδέχεται να 
είναι αναλογικά υψηλότερες από αυτές για τους Έλ-
ληνες (Διάγραμμα 14). 

Πιο αναλυτικά, σε απόλυτους αριθμούς και ανά έτος 
ηλικίας, ο πληθυσμός των Ελλήνων και των μετανα-
στών το 201412 καθώς και το 2009 και 2016 αναδει-
κνύει τη σημαντική μείωση γεννήσεων των Ελλήνων 
(βλ. ηλικία <1 έτους) καθώς και αυτών ηλικίας 23-
33 ετών, την περίοδο 2009-2016. Το σημαντικό αυτό 
έλλειμμα αντισταθμίζεται, εν μέρει, από την αύξηση 
των γεννήσεων μεταναστών καθώς και αυτών ηλικί-
ας 23-33 ετών, κατά την ίδια περίοδο. Το 2016, η ηλι-
κιακή διάρθρωση των μεταναστών κορυφώνεται στα  
38 έτη ενώ των Ελλήνων στα 48 έτη, ενώ παράλλη-
λα η αναλογία των Ελλήνων σε συντάξιμη ηλικία εί-
ναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των μεταναστών (Δι-
άγραμμα 15).

12  Το 2014 αναφέρεται ως το έτος σύγκρισης με το εκπαιδευτικό επίπεδο στο οποίο αναφέρονται τα τελευταία στοιχεία της Eurostat (βλ. παραπά-
νω), ενώ το 2009 αναφέρεται ως το πρώτο έτος της κρίσης για το οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία.
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Διαγραμμα	18	
ΠΟΣΟΣτΟ αΠαΣχΟληΣηΣ (25-54 ετων) ΓηΓενων και μεταναΣτων 
ΠρωτηΣ ΓενιαΣ Στην ευρωΠη, 2014

Πηγή: Eurostat Database (μεταβλητή: lfso_14lempr)

  

Πηγή: Eurostat Database (μεταβλητή: lfso_14lempr)

 

 

 

 

Διαγραμμα	19	
ΠΟΣΟΣτΟ αΠαΣχΟληΣηΣ (25-54 ετων) ΓηΓενων και 
κατηΓΟριων μεταναΣτων Στην ελλαδα, 2014
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Διαγραμμα	20	
εξελιξη των ΠΟΣΟΣτων αΠαΣχΟληΣηΣ ελληνων και μεταναΣτων 
(25-54 ετων) αΠΟ χωρεΣ εκτΟΣ εε

Eurostat Database (μεταβλητή: lfsa_ergacob)

 

Διαγραμμα	21	
ελληνεΣ και μεταναΣτεΣ ωφελΟυμενΟι κΟινωνικων ΠαρΟχων 
(% νΟικΟκυριων), 2011-2012

Πηγή: OECD (2016), p. 145
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9.	 ΔΕξιοτήτΕσ
Ως προς τις δεξιότητες και το εκπαιδευτικό επίπεδο 
των μεταναστών, παρατηρείται ότι στην Ελλάδα, το 
2014, οι μετανάστες με τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν 
αναλογικά πολύ λιγότεροι από τους Έλληνες με τριτο-
βάθμια εκπαίδευση (13,4% έναντι 31,9%). Οι υπόλοιπες 
χώρες είναι μοιρασμένες ισόποσα σε αυτές όπου οι με-
τανάστες έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση σε μεγαλύτε-
ρη αναλογία από τους γηγενείς (όπως Η.Β., Πολωνία, 
Λουξεμβούργο, Βουλγαρία) και σε αυτές όπου οι με-
τανάστες έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση σε μικρότε-
ρη αναλογία από τους γηγενείς (όπως Φινλανδία, Σλο-
βενία, Ιταλία, Ισπανία). Κατά μέσο όρο, οι γηγενείς της 
ΕΕ-28 με τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν το 32,3% 
ενώ οι μετανάστες (πρώτης γενιάς) το 32,7% του πλη-
θυσμού ηλικίας 25-54 ετών. Το χαμηλότερο εκπαιδευ-
τικό επίπεδο των μεταναστών στην Ελλάδα, σε σχέση 
με τους Έλληνες, αποτελεί παράγοντα χαμηλότερης 
δημοσιονομικής θέσης των μεταναστών (σε σχέση με 
τους Έλληνες και σε σχέση με χώρες όπου οι μετανά-
στες έχουν υψηλότερα ποσοστά τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης), αφού το χαμηλό τους εκπαιδευτικό επίπεδο 
τείνει να συνεπιφέρει χαμηλότερες αποδοχές και άρα 
χαμηλότερη συνεισφορά σε φόρους (Διάγραμμα 16).

Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον ότι το εκπαιδευτικό επί-
πεδο των μεταναστών στην Ελλάδα τείνει να αυξά-
νεται σημαντικά για τους μετανάστες δεύτερης γε-
νιάς. Πράγματι, ενώ μόνο το 13,4% των μεταναστών 
έχει τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ποσοστό αυτό φτάνει 
στο 20,7% μεταξύ των μεταναστών δεύτερης γενιάς. 
Αυτό σημαίνει ότι οι μετανάστες στην Ελλάδα, αξιο-
ποιώντας τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που τους παρέ-
χονται, τείνουν να βελτιώνουν γρήγορα και τη δημο-
σιονομικής τους θέση (Διάγραμμα 17).

10.	Ενταξή	στήν	αγορα	 
Εργασιασ

Ως προς την ένταξη των μεταναστών στην αγορά ερ-
γασίας – παράγοντα σημαντικό για την αναπλήρωση 
του φθίνοντος γηγενούς εργατικού δυναμικού αλλά 
και τον πλέον σημαντικό για τη βελτιστοποίηση της 
δημοσιονομικής επίπτωσης της μετανάστευσης σε μια 
χώρα υποδοχής – εστιάζουμε στο ποσοστό απασχό-

λησης των μεταναστών: πώς συγκρίνεται με αυτό των 
γηγενών, και πώς μεταβάλλεται με τον χρόνο παρα-
μονής των μεταναστών ή από την πρώτη γενιά μετα-
ναστών στη δεύτερη καθώς και μεταξύ των μετανα-
στών δεύτερης γενιάς μεικτής καταγωγής και αμιγώς 
ξένης καταγωγής. Το ποσοστό απασχόλησης των με-
ταναστών συνδέεται στενά με την ηλικιακή διάρθρω-
σή τους, και συγκεκριμένα με το ποσοστό των μετα-
ναστών που είναι εργάσιμης ηλικίας, αλλά μπορεί να 
αποκλίνει από την ηλικιακή διάρθρωση ανάλογα με το 
ποσοστό ανεργίας των μεταναστών, τις κοινωνικές δι-
ακρίσεις σε βάρος τους, τις παραδοσιακές αντιλήψεις 
τους για την απασχόληση των γυναικών, κ.ά.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 
ποσοστά απασχόλησης των γηγενών και των μετανα-
στών (πρώτης γενιάς) των πλέον «παραγωγικών ηλι-
κιών» 25-54 ετών.13 Οι χώρες στο διάγραμμα παρου-
σιάζονται με αύξουσα σειρά ως προς τη διαφορά των 
ποσοστών απασχόλησης των δύο πληθυσμιακών κα-
τηγοριών. Υπό την έννοια του ποσοστού απασχόλησης 
σε σχέση με αυτό των γηγενών, η ένταξη των μετανα-
στών στην αγορά εργασία είναι πιο ολοκληρωμένη σε 
χώρες όπως η Λιθουανία, η Λετονία, η Ουγγαρία και 
η Πορτογαλία, και λιγότερο ολοκληρωμένη σε χώρες 
όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Αυστρία και η Σουηδία. Η 
Ελλάδα καταλαμβάνει μια μέση θέση, με το ποσοστό 
απασχόλησης των γηγενών στο 63,1% και των μετα-
ναστών στο 56,2% (Διάγραμμα 18). 

Προσεγγίζοντας την περίπτωση της Ελλάδας λίγο 
πιο αναλυτικά, διακρίνουμε σημαντικές διαφορές ως 
προς την ένταξη των μεταναστών πρώτης και δεύτε-
ρης γενιάς, και με καταγωγή αμιγώς ξένη ή μεικτή. Δι-
απιστώνεται ότι οι μετανάστες δεύτερης γενιάς με μει-
κτή ελληνική-ξένη καταγωγή εμφανίζουν υψηλότερα 
ποσοστά απασχόλησης από τους μετανάστες δεύτε-
ρης γενιάς με αμιγώς ξένη καταγωγή. Όμως, εάν συ-
γκρίνουμε τους μετανάστες δεύτερης γενιάς με γονείς 
μετανάστες και τους μετανάστες πρώτης γενιάς, δια-
πιστώνεται ότι οι πρώτοι εμφανίζουν λίγο χαμηλότερα 
ποσοστά απασχόλησης από τους μετανάστες πρώτης 
γενιάς. Το αποτέλεσμα αυτό είναι κάπως παράδοξο, 
που μπορεί όμως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι με-
τανάστες δεύτερης γενιάς αντιμετωπίζουν συνθήκες 
κρίσης (Διάγραμμα 19). 

13  Συμπεριλαμβάνονται οι χώρες για τις οποίες υπάρχουν πλήρη και συγκρίσιμα στοιχεία στη σχετική έρευνα του 2014.
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 Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην έντα-
ξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας μπορεί να 
ανιχνευτεί εξετάζοντας τη χρονική εξέλιξη του ποσο-
στού απασχόλησης των μεταναστών. Διαπιστώνεται 
ότι προ-κρίσης δεν υπήρχε κάποια σημαντική απόκλι-
ση μεταξύ Ελλήνων και της μεγάλης πλειονότητας με-
ταναστών –αυτών που προέρχονταν από χώρες εκτός 
ΕΕ– ως προς το ποσοστό απασχόλησης. Στη συνέχεια, 
όσο κλιμακώνεται η κρίση, τόσο μεγαλώνει και η ψα-
λίδα ανάμεσα στα ποσοστά απασχόλησης Ελλήνων 
και μεταναστών, φθάνοντας τις 10,2 ποσοστιαίες μο-
νάδες. Τέλος, όταν το ποσοστό απαχόλησης των Ελ-
λήνων αρχίζει να αυξάνεται, αυξάνεται και αυτό των 
μεταναστών, με τη διαφορά να περιορίζεται στις 8,5 
μονάδες. Είναι λοιπόν εύλογο να συμπεράνουμε ότι 
με την πάροδο της οικονομικής κρίσης η ένταξη των 
μεταναστών στην αγορά εργασίας θα τείνει προς τη 
σύγκλιση με αυτή των Ελλήνων – με τις θετικές δη-
μοσιονομικές επιπτώσεις που συνεπάγεται η ένταξη 
αυτή (Διάγραμμα 20).

Στην τελευταία μελέτη του ΟΟΣΑ καταγράφονται 
τα ποσοστά των νοικοκυριών των γηγενών και των 
μεταναστών που λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα. 
Στα πλαίσια της μελέτης αυτής, εκτιμήθηκε το ποσο-
στό των ωφελουμένων νοικοκυριών γηγενών και με-
ταναστών, σε κάθε μια από 24 χώρες της Ευρώπης 
που είναι και μέλη του ΟΟΣΑ που λαμβάνουν επίδο-
μα κοινωνικής πρόνοιας, επίδομα ανεργίας, συντάξεις, 
οικογενειακό επίδομα και επίδομα στέγασης. Στις χώ-
ρες αυτές, κατά μέσο όρο, επίδομα κοινωνικής πρόνοι-
ας λάμβανε το 5% των γηγενών νοικοκυριών έναντι 
10% των νοικοκυριών μεταναστών, επίδομα ανεργί-
ας το 12% των γηγενών νοικοκυριών έναντι 20% των 
νοικοκυριών μεταναστών, συντάξεις το 40% των γη-
γενών νοικοκυριών έναντι 31% των νοικοκυριών με-
ταναστών, οικογενειακό επίδομα το 24% των γηγενών 
νοικοκυριών έναντι 28% των νοικοκυριών μεταναστών 
και επίδομα στέγασης λάμβανε το 12% των γηγενών 
νοικοκυριών έναντι 17% των νοικοκυριών μεταναστών. 
Τα αντίστοιχα ποσοστά ωφελουμένων νοικοκυριών 
στην Ελλάδα είναι 5% έναντι 3% για κοινωνική πρό-
νοια, 6% έναντι 16% για επίδομα ανεργίας, 52% ένα-
ντι 11% για συντάξεις, 11% έναντι 7% για οικογενεια-
κό επίδομα (Διάγραμμα 22). Εάν λάβουμε υπόψη ότι 

από τις παροχές αυτές η σαφώς μεγαλύτερη είναι οι 
συντάξεις, τότε γίνεται ακόμα πιο σαφές ότι ο μέσος 
μετανάστης εισπράττει πολύ λιγότερες κοινωνικές πα-
ροχές από τον μέσο Έλληνα.

Όπως λοιπόν είδαμε, η αναλογία των μεταναστών 
στο σύνολο του πληθυσμού στην Ελλάδα είναι πα-
ρόμοια με αυτή που ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
Η ηλικιακή διάρθρωσή τους είναι πιο «νεανική» από 
τον γηγενή πληθυσμό, όπως και στην υπόλοιπη Ευ-
ρώπη, ενώ η αναλογία των μεταναστών συντάξιμης 
ηλικίας στην Ελλάδα είναι ακόμα μικρότερη από την 
υπόλοιπη Ευρώπη. Ως προς το εκπαιδευτικό τους επί-
πεδο, οι μετανάστες με τριτοβάθμια εκπαίδευση στην 
Ελλάδα αποκλίνουν περισσότερο από τους γηγενείς 
σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ως προς το πο-
σοστό απασχόλησης, η διαφορά μεταξύ των Ελλή-
νων και μεταναστών είναι παρόμοια στην Ελλάδα και 
στην ΕΕ-28, δηλαδή 17,1 μονάδες στην Ελλάδα έναντι 
15,1 μονάδες στο σύνολο της ΕΕ-2814. Ωστόσο, πριν 
από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, η διαφορά 
στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ Ελλήνων και με-
ταναστών ήταν μόλις 1,8 ποσοστιαίες μονάδες, ένα-
ντι 12,5 στο σύνολο της ΕΕ-28. Είναι λοιπόν εύλογο 
να υποθέσουμε ότι όταν η Ελλάδα εξέλθει από την 
οικονομική κρίση, το ποσοστό απασχόλησης των με-
ταναστών θα συγκλίνει με αυτό των Ελλήνων του-
λάχιστον όσο, αν όχι πολύ περισσότερο, συγκλίνει και 
στην υπόλοιπη Ευρώπη.

11.	συμΠΕρασματα
Σε γενικές γραμμές, η βιβλιογραφία για τις επιπτώσεις 
της μετανάστευσης στην αγορά εργασίας φαίνεται να 
συγκλίνει στα εξής:

Τα αποτελέσματα εκτόπισης (displacement effects) 
των μεταναστών σε βάρος των γηγενών εργαζομέ-
νων τείνουν να είναι μικρά, με τους μετανάστες να συ-
μπληρώνουν παρά να αντικαθιστούν το γηγενές ερ-
γατικό δυναμικό.

Η υποδοχή μεταναστών δεν συνεπάγεται μόνο κό-
στη, που συνδέονται με δαπάνες (εκπαίδευσης, υγείας, 
σύνταξης), αλλά και οφέλη που συνδέονται με τους 
φόρους που καταβάλλουν, την ενεργό ζήτηση που αυ-

14  Μετανάστες από χώρα εκτός ΕΕ-28, στοιχεία για το 2015.
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ξάνουν και το εργατικό δυναμικό που παρέχουν. Η κα-
θαρή δημοσιονομική επίπτωση ενός μετανάστη κατά τη 
διάρκεια της ζωής του εξαρτάται από την ηλικία άφι-
ξής του, το εκπαιδευτικό του επίπεδο και την ένταξή 
του στην αγορά εργασίας.

Για την εκτίμηση της καθαρής δημοσιονομικής θέ-
σης των μεταναστών συνυπολογίζονται κυρίως πα-
ράμετροι που αφορούν: (α) το γενικό επίπεδο των 
κοινωνικών παροχών της χώρας υποδοχής, (β) το εκ-
παιδευτικό επίπεδο των μεταναστών (γ) τον πληθυ-
σμό των μεταναστών και την ηλικιακή διάρθρωσή 
τους (δ) τον βαθμό ενσωμάτωσης των μεταναστών 
στην αγορά εργασίας.

Τα δημοσιονομικά κόστη των μεταναστών τείνουν 
να διογκώνονται με την πάροδο του χρόνου, επειδή 
αυξάνονται οι απαιτούμενες κοινωνικές δαπάνες προς 
αυτούς για υπηρεσίες υγείας και συντάξεις. Όμως, 
παράλληλα, με την πάροδο του χρόνου τείνει να διο-
γκώνεται και το δημογραφικό πρόβλημα των χωρών 
υποδοχής, καθώς μειώνεται αναλογικά το γηγενές ερ-
γατικό δυναμικό που καλείται να συντηρήσει έναν αυ-
ξανόμενο πληθυσμό συνταξιούχων.

Ως προς την Ευρώπη και τις χώρες του ΟΟΣΑ, 
οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν σε μια θε-
τική όσο και μικρή καθαρή δημοσιονομική θέση των 
μεταναστών, κυμαινόμενη από το 0,35% του ΑΕΠ, 
όταν συνυπολογίζονται και οι συντάξεις έως το  
0,86% του ΑΕΠ, όταν δεν συνυπολογίζονται οι συντάξεις. 

Αναφορικά με την Ελλάδα, οι εκτιμήσεις για τον 
ετήσιο δημοσιονομικό αντίκτυπο των μεταναστών κυ-
μαίνονται μεταξύ του 0,89% του ΑΕΠ και του 0,98% 

του ΑΕΠ, κατά μέσο όρο, για την περίοδο 2007-2009. 
Οι εκτιμήσεις αυτές θεωρούμε ότι συνεχίζουν να ισχύ-
ουν και για την παρούσα περίοδο, λόγω των εξής εξε-
λίξεων έκτοτε: (α) Αποχώρησε σημαντικός αριθμός 
μεταναστών, ενώ σημειώθηκε μικρή μεταβολή υπέρ 
των μεταναστών ως προς τις εργάσιμες ηλικίες κα-
θώς ο γηγενής πληθυσμός συνέχισε να γηράσκει 
και αυξήθηκε η διαρροή των νέων προς το εξωτερι-
κό. (β) Σημειώθηκε σχετική βελτίωση του εκπαιδευ-
τικού επιπέδου των μεταναστών καθώς αύξησαν το 
εκπαιδευτικό τους επίπεδο οι ίδιοι ή τα παιδιά τους. 
(γ) Σημειώθηκε μείωση του ποσοστού απασχόλησης 
των μεταναστών μέσα στην κρίση – αρνητική εξέλιξη, 
η οποία όμως παρουσιάζει τάσεις αντιστροφής μαζί 
με την αποκλιμάκωση της κρίσης. (δ) Οι πρόσφατοι 
πρόσφυγες αποτελούν αντικείμενο μελέτης άλλων 
κεφαλαίων της Έκθεσης. Για την προσωρινή τους πα-
ραμονή στη χώρα προβλέπονται ειδικοί ευρωπαϊκοί 
πόροι, ενώ στο βαθμό που θα παραμείνουν ως μετα-
νάστες, η ένταξή τους στην αγορά εργασίας αναμέ-
νεται να διευκολυνθεί από τα σχετικά υψηλά εκπαι-
δευτικά τους προσόντα.

Οι μεγάλες γεωπολιτικές και οικονομικές ανακα-
τατάξεις της εποχής μας είναι αναμενόμενο να συ-
νοδεύονται από το φαινόμενο της μετανάστευσης 
– όπως άλλωστε έχει συμβεί και σε προηγούμενες 
περιόδους. Η ορθολογική προσέγγιση του φαινο-
μένου, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής 
του διάστασης, αναδεικνύει ότι δεν συνιστά πανά-
κεια, ούτε όμως και όλεθρο για τις χώρες υποδοχής, 
αλλά ευκαιρία.
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1.	 Εισαγωγικα

Στο παρόν κείμενο επιχειρείται μια προσέγγιση 
ορισμένων πλευρών της σημερινής κατάστασης 
του μεταναστευτικού ζητήματος στην Ελλάδα, 

της απασχόλησης των μεταναστών και των εργασια-
κών σχέσεων που τη χαρακτηρίζουν, καθώς και, κατά 
το δυνατόν, της εξέλιξής τους κατά τη διάρκεια της 
κρίσης που διέρχεται η ελληνική οικονομία και κοινω-
νία τα τελευταία χρόνια. Γίνεται αναφορά αποκλειστι-
κά στην εξωτερική μετανάστευση και όχι στην εσωτε-
ρική, σε αυτές δηλαδή τις μετακινήσεις που αφορούν 
στο εσωτερικό της χώρας.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που, στο μεγαλύτερο μέ-
ρος της νεότερης (και όχι μόνο) ιστορίας της, χαρακτη-
ρίστηκε από μεγάλα κύματα μεταναστευτικής εξόδου. 
Κατά το 19ο αιώνα, υπήρξε σημαντική μεταναστευ-
τική κίνηση από το ελληνικό κράτος αρχικά προς τις 
περίφημες «παροικίες», αλλά και προς παλιές μόνιμες 
εγκαταστάσεις Ελλήνων που υπήρχαν από αιώνες, στη 
Μικρά Ασία και τα Βαλκάνια, τη Ρωσία, την Ιταλία, την 
Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, αλλά και σε νε-
ότερους προορισμούς όπως η Βόρεια Αφρική (κυρίως 
η Αίγυπτος). Προς το τέλος του 19ου αιώνα, σε συνδυ-
ασμό με την οικονομική καταστροφή σημαντικού μέ-
ρους του αγροτικού κόσμου, ξεκινά ένα μεγάλο κύμα 
εξόδου προς την αμερικανική ήπειρο (κυρίως προς 
τις ΗΠΑ), ενώ, μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, συντε-
λείται μια ακόμη μαζικότερη μεταναστευτική έξοδος, 
η οποία διαρκεί μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 
1960, αρχές του 1970, που κατευθύνεται προς τη Δυ-
τική και Βόρεια Ευρώπη και την Αυστραλία. Έτσι, η Ελ-
λάδα, μέχρι και τη δεκαετία του 1980 –όταν περίπου 
ολοκληρώθηκε η μετάβαση στη σύγχρονη κατάστα-
σή της και συντελέστηκε η «αγροτική έξοδος»– ήταν 
μια χώρα, βασικά, εκροής μεταναστών, συνοδευόμε-
νης πάντοτε από ένα ισχυρό ρεύμα εσωτερικής με-
τανάστευσης από την ύπαιθρο προς τις πόλεις μέσα 
στην ίδια τη χώρα1. Λέμε «βασικά», διότι στη διάρκεια 
του 20ού αιώνα υπήρξαν και κύματα μαζικής μετανα-
στευτικής εισροής στη χώρα. Η μετανάστευση προς 

την Ελλάδα, σε αυτό το διάστημα, αφορούσε ελλη-
νικούς εθνοτικά πληθυσμούς, όπως τους πρόσφυγες 
της Ανατολικής Ρωμυλίας και, κυρίως, το ενάμισι εκα-
τομμύριο πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής 
που, σε μεγάλο βαθμό, άλλαξε τη συνολική κοινωνική 
εικόνα της χώρας. Μικρότερα κύματα μετανάστευσης 
προς την Ελλάδα αποτέλεσαν οι Ρωμιοί της Πόλης τη 
δεκαετία του 1950, αργότερα οι Έλληνες από την Αίγυ-
πτο και τη Λιβύη και τέλος οι πολιτικοί πρόσφυγες από 
τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και την ΕΣΣΔ που 
άρχισαν να επιστρέφουν μαζικά από τα τέλη της δεκα- 
ετίας του 1970. Ταυτόχρονα, πολλοί ήσαν οι Έλληνες 
μετανάστες που επέστρεψαν από τη Δυτική Ευρώπη 
από τη δεκαετία του 1970 και μετά (και αυτός ήταν ο 
κυριότερος λόγος που το «ισοζύγιο» μετανάστευσης 
έγινε θετικό στην ίδια περίοδο). Η μετανάστευση, λοι-
πόν, είτε από είτε προς τη χώρα, συνόδευε μόνιμα την 
ιστορία της τους τελευταίους δύο αιώνες, συνιστά δε 
σημαντικό στοιχείο του ίδιου του οικονομικού και κοι-
νωνικού μετασχηματισμού της σε αυτό που είναι σή-
μερα. Δεν ήταν, επομένως, η Ελλάδα χώρα μόνο απο-
στολής, αλλά και χώρα υποδοχής μεταναστών, έστω 
κι αν επρόκειτο για «αναγκαστικούς μετανάστες», κα-
ταδιωκόμενους πληθυσμούς, πρόσφυγες (όπως και 
τώρα, δεν είναι μόνο χώρα υποδοχής, αλλά και απο-
στολής μεταναστών, με το τελευταίο τέτοιο ρεύμα να 
αφορά τις εκατοντάδες χιλιάδες που φεύγουν για τη 
Δ. Ευρώπη και τη Β. Αμερική σήμερα προς αναζήτηση 
εργασίας, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης).

Εν τούτοις, εδώ και τρεις δεκαετίες περίπου, υπάρχει 
όντως μια πολύ σημαντική μεταβολή στη σχέση της 
χώρας με το μεταναστευτικό φαινόμενο. Σαν συνέπεια 
παραγόντων, όπως: α) της αναβάθμισης της θέσης 
της χώρας στο διεθνές σύστημα καπιταλιστικών 
οικονομικών και πολιτικών σχέσεων, της ολοκλήρωσης 
της μετάβασής της στην αναπτυγμένη καπιταλιστική 
κοινωνία, β) μιας σειράς μεγάλων πολιτικών και 
οικονομικών αλλαγών στον κόσμο στα χρόνια 1973-
1991 (από τη διεθνή οικονομική κρίση του 1973, τη 
λεγόμενη και «πετρελαϊκή», ως και τις ανατροπές των 
σοσιαλιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη το 

 
1 Κατά μία πηγή, «ο όγκος των μεταναστευτικών ρευμάτων από την Ελλάδα, από το 1821 μέχρι το 1977, ανέρχεται σε 1.800.000 άτομα», βλ. Λυδάκη 

Α., «Κίνηση και ακινησία στον χώρο και τον χρόνο», στο Επιστημονικό Συμπόσιο: Ξένοι μετανάστες στην Ελλάδα. Πληγή ή πρόοδος; (10 και 11 Δεκεμ-
βρίου 2010), Εκδ. Εταιρεία Σπουδών νεοελληνικού πολιτισμού και γενικής παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), Αθήνα 2014, σ. 47. Δες επίσης Κασι-
μάτη Κ. «Ιστορικές αναφορές των μεταναστευτικών ροών», στο Κασιμάτη Κ. (Επιμ.), Πολιτικές μετανάστευσης και στρατηγικές ένταξης. Η περίπτωση 
των Αλβανών και Πολωνών μεταναστών, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2003, σσ. 23-44.
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Έτος
σύνολο 

πραγματικού	
πληθυσμού

αλλοδαποί 
υπήκοοι

Ποσοστό 
αλλοδαπών	
στο	σύνολο	του	
πληθυσμού

1971 8.768.641 92.568 1,05%

1981 9.740.417 171.424 1,76%

1991 10.259.900 167.276 1,65%

2001 10.964.080 797.093 7,27%

2011 10.816.286 912.000 8,43%

Μεταβολή 
2011/1971

+2.047.645
(+23,35%)

+819.432
(+885,22%)

+802,85%

Πινακασ	1
ΣυνολικοΣ πληθυΣμοΣ κΑι ΑριθμοΣ των ΑλλοδΑπων Στην ΕλλΑδΑ 
Απο το 1971 ωΣ το 2011

Πηγή: Στοιχεία απογραφών της ΕΛ.ΣΤΑΤ
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1989-1991), γ) της επιτάχυνσης των διεθνών οικονομικών 
μετασχηματισμών που οδήγησαν ένα πολύ μεγάλο 
μέρος, το σύνολο σχεδόν, των αναπτυσσόμενων χωρών 
σε μια ριζική και ραγδαίων ρυθμών μεταβολή της 
οικονομικής δραστηριότητας, του τύπου οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης (στην οποία εντάσσεται 
και ο παράγοντας της δημογραφικής μετάβασης, 
καθώς και της αγροτικής εξόδου) και του εργατικού 
δυναμικού – η Ελλάδα όντως μετατράπηκε σε χώρα 
μαζικής εισδοχής μετανάστευσης, σε βαθμό σήμερα 
να διαθέτει ένα από τα υψηλότερα, το υψηλότερο 
ίσως, ποσοστό αλλοδαπών πολιτών-μεταναστών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά 
με τις προηγούμενες μεταναστεύσεις προς τη χώρα. 
Το 1923, οι μετανάστες-πρόσφυγες στην Ελλάδα ήσαν 
αναλογικά πολύ περισσότεροι από σήμερα, σχεδόν ένας 
στους τέσσερις κατοίκους της χώρας ήταν πρόσφυγας. 
Επρόκειτο όμως για ομοεθνείς πληθυσμούς, θύματα 
της ιστορικής διαδικασίας επίλυσης του «Ανατολικού 
Ζητήματος» και της «οριστικής» (μέχρι, τουλάχιστον, 
τις συγκυρίες της δεκαετίας του 1990) εθνοκρατικής 
συγκρότησης και «διευθέτησης» της ευρύτερης 
περιοχής και σε μια εποχή πολύ διαφορετική από 
τη σημερινή. Οι μετανάστες ή πρόσφυγες, λοιπόν, 
που έφευγαν από τη χώρα ή έρχονταν σε αυτή ήσαν 
Έλληνες και με αυτήν την έννοια η Ελλάδα ήταν 
κυρίως «χώρα αποστολής μεταναστών». Το ιστορικό 
αυτό δεδομένο «… αποτυπώνεται σε σειρά πολιτικών 
ρυθμίσεων και νομικών κωδίκων, με κυριότερη ίσως 
αναφορά τη διαμόρφωση του δικαίου της ελληνικής 
ιθαγένειας, όπου η ελληνική ρύθμιση είναι μία από τις 
τρεις ρυθμίσεις στον κόσμο (μαζί με το Ισραήλ και τη 
Βραζιλία) που δεν απελευθερώνει ποτέ το άτομο από 
την εθνική του ιθαγένεια, ακόμη και εάν υπάρχει διπλή 
ιθαγένεια με προσωπική επιλογή και επιθυμία. Μια 
τέτοια ρύθμιση οπωσδήποτε φιλοδοξεί να απαριθμεί 
Έλληνες πολίτες σε όλη την υφήλιο και να μην τους 
απολείψει ποτέ»2. Με αυτή την έννοια, σήμερα, μέρος της 
μεταναστευτικής κίνησης προς την Ελλάδα και κυρίως 
του εγκατεστημένου «μεταναστευτικού αποθέματος» 
στη χώρα, δηλαδή οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες και 

Πόντιοι της πρώην ΕΣΣΔ που συχνά καταγράφονται 
ως «Παλιννοστούντες» (παρότι δεν διέμεναν ποτέ 
στο παρελθόν στη χώρα ώστε να «παλιννοστήσουν», 
δηλαδή να επιστρέψουν σε αυτή), είναι πιο εύκολο να 
ενταχθεί και να ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία, 
με βάση τις υπάρχουσες νομικές ρυθμίσεις, ιστορικές 
εμπειρίες και συλλογικές νοοτροπίες – αν και, από 
την άλλη μεριά, παρά την ελληνική εθνική τους κα-
ταγωγή και συνείδηση, οι κατηγορίες αυτές των μετα-
ναστών εντάσσονται και αυτές στο πλαίσιο της νέας 
διάστασης του προβλήματος της μετανάστευσης που 
καθορίζεται από τη σύγχρονη σύμπλεξη των παγκόσμιων 
μεταναστευτικών ροών με τις τάσεις της διεθνούς 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης3. Με δεδομένες 
τις παραπάνω επισημάνσεις, σημαντικό κριτήριο για 
τον προσδιορισμό της εξωτερικής μετανάστευσης και 
την παρακολούθηση της εξέλιξής της στην Ελλάδα 
αποτελεί το στοιχείο της υπηκοότητας (ορθότερα: της 
ιδιότητας του πολίτη – “citizenship”) του πληθυσμού 
της χώρας.

2.	 Η	Εικόνα	τΗσ	μΕταναστΕυσΗσ	
στΗν	Ελλαδα	τα	τΕλΕυταια	
χρόνια

Με βάση τα πιο επίσημα και αξιόπιστα στοιχεία, που 
παρέχονται από τις δεκαετείς απογραφές πληθυσμού 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο αλλο-
δαπός πληθυσμός στην Ελλάδα τα τελευταία σαρά-
ντα χρόνια έχει μεταβληθεί ως εξής:

Στον Πίνακα 1 διακρίνεται ακριβώς η διαδικα-
σία μετατροπής της χώρας από χώρα αποστολής σε 
χώρα υποδοχής μεταναστών. Σε διάστημα σαράντα 
χρόνων, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας έχει αυ-
ξηθεί κατά 23,5% περίπου, αλλά ο αριθμός των αλ-
λοδαπών κατοίκων της έχει σχεδόν εννεαπλασια-
στεί, ενώ το μερίδιό τους στον συνολικό πληθυσμό 
έχει οκταπλασιαστεί. Στον πίνακα φαίνεται και η συ-
γκεκριμένη στιγμή/χρονική περίοδος κατά την οποία 
συντελείται αυτή η αλλαγή. Μέχρι και την απογρα-
φή του 1991 το ποσοστό των αλλοδαπών στον συ-

2 Βλ. Παπαδοπούλου Δ., «Μορφές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών. Το παράδειγμα της Περιφέρειας Αττικής», 
στο Μπάγκαβος Χ., Παπαδοπούλου Δ. (Επιμ.), Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, Αθήνα 2006, σσ. 291-292.

3 Για μια προσπάθεια συνολικής προσέγγισης, στη βάση τής πιο μακράς διάρκειας, των σύγχρονων τάσεων του μεταναστευτικού προβλήματος σε 
διεθνή και παγκόσμια κλίμακα, βλ. το κείμενο των Tapinos G., Delaunay D., «Μπορούμε πράγματι να μιλάμε για παγκοσμιοποίηση των μεταναστευ-
τικών ροών;» Παρατίθεται στο Μπάγκαβος Χ., Παπαδοπούλου Δ., ό. π., σσ. 37-82.
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Έτος
συνολικός	

πληθυσμός	της	
Ελλάδας

Πληθυσμός	
αλλοδαπών	 
στην	Ελλάδα

Ποσοστό	(%)	
αλλοδαπών	 
στον	συνολικό	 
πληθυσμό

2009 11.094.745 927.584 8,4%

2010 11.119.289 931.424 8,4%

2011 11.123.392 934.395 8,4%

2012 11.086.406 921.447 8,3%

2013 11.003.615 886.450 8,1%

2014 10.926.807 854.998 7,8%

2015 (1η 
Ιανουαρίου)

10.858.018 821.969 7,6%

Μεταβολή 
2015/2009

-236.727
(-2,1%)

-105.615
(-11,4%)

-0,8%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Πινακασ	2
υπολογιζομΕνοΣ ΣυνολικοΣ πληθυΣμοΣ τηΣ ΧωρΑΣ κΑι 
πληθυΣμοΣ ΑλλοδΑπων Στο διΑΣτημΑ 2009-2015
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νολικό πληθυσμό περιορίζεται κάτω από 2% και μά-
λιστα ο αριθμός και το ποσοστό τους φαίνεται να 
μειώνεται ελαφρά το 1991 σε σχέση με το 1981, ενώ 
ο αριθμός των επίσημα απασχολούμενων αλλοδα-
πών μεταναστών στο διάστημα 1980-μέσα του 1992 
κυμαινόταν μεταξύ 28.628 το 1980 και 33.891 στις 
30 Ιουνίου 19924. Είναι σαφές ότι η ριζική μεταβολή 
συντελέστηκε μετά από το 1990, σε σύνδεση, κατά 
πρώτο λόγο, με τις μεγάλες κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές ανατροπές και αλλαγές που συνέβησαν 
στην Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες διαμόρφωσαν, ή 
τουλάχιστον επιτάχυναν σε πολύ μεγάλο βαθμό, πα-
γκόσμιες ανακατατάξεις και διαφοροποιήσεις στη δι-
εθνή αλληλεξάρτηση των οικονομιών, των τύπων ερ-
γασίας, της παγκόσμιας κίνησης της απασχόλησης και 
του εργατικού δυναμικού.

Έτσι, η Ελλάδα μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής 
μεταναστών στη δεκαετία του 1990 και ο αριθμός των 
μεταναστών εξακολουθούσε να αυξάνεται μέχρι και το 
2011, όπως δείχνουν και τα στοιχεία της τελευταίας 
Απογραφής Πληθυσμού. Εξακολουθούσε να αυξάνεται 
όσο συνεχιζόταν η φάση οικονομικής ανάπτυξης και 
μεγέθυνσης στη χώρα. Η μεγέθυνση αυτή διακόπηκε 
απότομα από το ξέσπασμα της διεθνούς οικονομικής 
κρίσης του 2008-2009 που, από ένα σημείο και πέρα, 
έπληξε ιδιαίτερα έντονα την Ελλάδα, οδήγησε στη 
μεγάλη μείωση του ΑΕΠ, σε τεράστια αύξηση της 
ανεργίας και της φτώχειας, σε εκτεταμένη καταστροφή 
παραγωγικών δυνάμεων και σε μεγάλη υποβάθμιση 
της κοινωνικής κατάστασης των εργαζομένων που 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μια τέτοια κατάσταση 
δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει το σύνολο της 
ζωής στην Ελλάδα και, στο πλαίσιο αυτό, και τη 
μεταναστευτική ροή προς και από αυτήν. Για την 
παρακολούθηση αυτής της διαδικασίας, σε επίπεδο 
δημογραφίας και μεταναστευτικής κίνησης, είναι, ίσως, 
χρήσιμος ο Πίνακας 2 που βασίζεται σε εκτιμήσεις της  

ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αφορά τον «υπολογιζόμενο» ετησίως 
πληθυσμό της χώρας, από το 2009 μέχρι το 2015 (1η 
Ιανουαρίου του έτους).

Στον πίνακα αυτόν, μπορούμε να πούμε ότι, σε δη-
μογραφικούς όρους, αποτυπώνεται η στιγμή κατά την 
οποία η οικονομική κρίση αρχίζει να επηρεάζει σοβα-
ρά την ελληνική οικονομία και κοινωνία, ανεξάρτητα 
από το πόσο κοντά –από την άποψη της ακρίβειας– 
στην πραγματική κατάσταση βρίσκεται η συγκεκριμένη 
στατιστική αποτύπωση. Όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία του πίνακα, τα πρώτα χρόνια της κρίσης, 
μέχρι και το 2011 (σημειωτέον: έτος της Γενικής 
Απογραφής Πληθυσμού, από την οποία αναγκαστικά 
αντλούνται τα περισσότερα από τα στοιχεία στην 
παρούσα εργασία) ο συνολικός πληθυσμός της χώρας 
διατηρείται στα ίδια επίπεδα ή αυξάνεται οριακά. Και 
ο πληθυσμός των αλλοδαπών/μεταναστών στη χώρα 
αυξάνεται στο ίδιο διάστημα, ενώ το ποσοστό του επί 
του συνολικού πληθυσμού παραμένει σταθερό (8,4%). 
Η καμπή βρίσκεται ακριβώς στο έτος 2011. Από το 
επόμενο έτος 2012 αρχίζει η μείωση του συνολικού 
πληθυσμού της χώρας και η εμφανώς μεγαλύτερη 
μείωση του πληθυσμού των αλλοδαπών. Έτσι, ενώ ο 
συνολικός πληθυσμός μειώνεται κατά 2,1% το 2015 
σε σχέση με το 2009, ο καταγραφόμενος πληθυσμός 
των αλλοδαπών στη χώρα μειώνεται κατά 11,4% το 
2015 σε σχέση με το 2009 (και ακόμη περισσότερο σε 
σχέση με το 2011, που έφτασε στο ανώτατο σημείο 
του). Σαν αποτέλεσμα, μειώνεται και το ποσοστό του 
αλλοδαπού πληθυσμού σε σχέση με τον συνολικό 
πληθυσμό σχεδόν κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Το παραπάνω σημαίνει ότι, πλέον, μειώνεται η εισ-
ροή μεταναστών στη χώρα και αυξάνεται η εκροή. Σε 
ό,τι αφορά την εισροή μεταναστών, είναι ενδεικτικά 
τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που αναφέρονται στους ει-
σερχόμενους μετανάστες ανά έτος. Το έτος 2008, για 
παράδειγμα, οι καταγεγραμμένοι εισερχόμενοι με-

4 Αναφέρεται στο Καψάλης Α., «Τα εργατικά συνδικάτα και η μετανάστευση», που περιλαμβάνεται στο συλλογικό έργο: Καψάλης Α. (Επιμ.), Αδήλωτη 
απασχόληση και «νομιμοποίηση» των μεταναστών. Η πρόκληση της μεταναστευτικής πολιτικής, Εκδ. ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Αθήνα 2007, σ. 265. Ως πηγή 
αυτών των στατιστικών δεδομένων αναφέρεται η (τότε) ΕΣΥΕ και το Υπουργείο Εργασίας.
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Έτος Εισερχόμενοι	
μετανάστες

Εξερχόμενοι	
μετανάστες

μεταναστευτικό	
ισοζύγιο

2008 66.529 43.044 +23.485

2009 58.613 43.686 +14.927

2010 60.462 62.041 -1.579

2011 60.089 92.404 -32.315

2012 58.200 124.694 -66.494

2013 57.946 117.094 -59.148

2014 59.013 106.804 -47.791

2008-2014 
Σύνολο

420.852 589.767 -168.915

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Μεταναστευτική Κίνηση

Πινακασ	3
ΕιΣΕρΧομΕνοι κΑι ΕξΕρΧομΕνοι μΕτΑνΑΣτΕΣ κΑι μΕτΑνΑΣτΕυτικο ιΣοζυγιο 
Στην ΕλλΑδΑ κΑτΑ τΑ Ετη 2008-2014
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τανάστες στη χώρα ήταν 66.529, εκ των οποίων οι 
25.070 ήταν  Έλληνες και οι υπόλοιποι 41.459 αλλο-
δαποί ενώ, το 2014, η συνολική εισροή μεταναστών 
ήταν 59.013 άτομα, εκ των οποίων οι 29.503 ήσαν  
Έλληνες και οι υπόλοιποι 29.510 αλλοδαποί. Δηλαδή, 
ο αριθμός των εισερχομένων αλλοδαπών εμφανίζε-
ται μειωμένος κατά 11.949 άτομα ή κατά 28,8% (και η 
μείωση του αριθμού των εισερχομένων αλλοδαπών 
είναι συνεχής σε κάθε έτος στο διάστημα αυτής της 
επταετίας), ενώ η συνολική μεταναστευτική εισροή (Ελ-
λήνων και αλλοδαπών μαζί) του 2014 παραμένει κοντά 
σε αυτή του 2008 λόγω της αυξημένης επιστροφής 
Ελλήνων στη χώρα.

Στον Πίνακα 3 δίνεται η εικόνα του «μεταναστευ-
τικού ισοζυγίου» στη χώρα κατά τα έτη 2008-2014, 
όπου βλέπουμε το αρχικό «θετικό» ισοζύγιο να μετα-
τρέπεται σε «αρνητικό» στη διάρκεια της εκδήλωσης 
και κλιμάκωσης της οικονομικής κρίσης.

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 3 ο αριθμός των 
εξερχομένων μεταναστών –Ελλήνων και αλλοδαπών– 
στο εξωτερικό σημειώνει μεγάλη αύξηση κατ’ αρχάς 
το 2010, όταν η κρίση αρχίζει να κάνει αισθητή την 
παρουσία της στην Ελλάδα και συνεχίζει να αυξάνεται 
αλματωδώς μέχρι και το 2012, οπότε αρχίζει να 
σταθεροποιείται και να μειώνεται οριακά, παραμένοντας 
ωστόσο σε πολύ ψηλά επίπεδα, συγκρίσιμα μόνο με 
τα επίπεδα της μεταναστευτικής εξόδου της δεκαετίας 
του 1960. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για 
τη «μεταναστευτική κίνηση» στη χώρα, στο διάστημα 
2008-2014 εισήλθαν στην Ελλάδα 420.912 μετανάστες 
και εξήλθαν 589.767, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα 
«αρνητικό ισοζύγιο» στη μεταναστευτική κίνηση της 
τάξης των 168.915 ατόμων. Κατά την τετραετία δε, 
2011-2014, οι εξελθόντες μετανάστες ήσαν 205.748 
περισσότεροι από τους εισελθόντες (440.996 έναντι 
235.248 άτομα), δηλαδή σχεδόν διπλάσιοι.

Έτσι, λόγω της οικονομικής κρίσης, η μεταναστευ-
τική κίνηση από και προς την Ελλάδα έγινε ακόμη πιο 

πολύπλοκη σε σχέση με πριν. Αν μέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του 1970 ήταν κυρίως χώρα αποστολής 
μεταναστών και στο διάστημα 1990-2008 ήταν κατ’ 
εξοχήν χώρα υποδοχής μεταναστών, στις παρούσες 
συνθήκες έχει, πλέον, και τις δύο ιδιότητες (ιδιαίτερα 
αν συνυπολογίσουμε σε αυτό και το ήδη υπάρχον 
«μεταναστευτικό απόθεμα» στη χώρα: ανθρώπους 
αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν ήδη για 
χρόνια εδώ και δεν είναι εύκολο ή και εν γένει δυνατό 
να φύγουν από την Ελλάδα, ιδιαίτερα αν ανήκουν στη 
δεύτερη γενιά αλλοδαπών «μεταναστών» στη χώρα). 
Κατά μια άποψη, ήδη από τη δεκαετία του 1990 η Ελ-
λάδα είναι συγχρόνως χώρα αποστολής και υποδο-
χής μεταναστών. Αυτή η διπλή ιδιότητα αναδείχτηκε 
και έγινε συνειδητή στην επιστήμη, την πολιτική, και 
στην κοινωνία εν γένει, μετά το 2010, όταν λόγω της 
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ξεκίνησε μια μα-
ζική μετανάστευση Ελλήνων, κυρίως ακαδημαϊκών, 
εργαζομένων προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καθώς και προς τις παραδοσιακές χώρες υποδοχής 
μεταναστών, όπως ΗΠΑ, Καναδάς και Αυστραλία – 
εκτιμούμε πως την τετραετία 2010-13 αποδήμησαν 
περί τις 200.000 Έλληνες»5. Βεβαίως, εκτός από 
το κύμα Ελλήνων προς το εξωτερικό, υπήρξε, κατά 
πάσα πιθανότητα, και ακόμη μεγαλύτερη ανάλογη 
μεταναστευτική κίνηση αλλοδαπού πληθυσμού προς 
τα έξω, όπως συνάγεται και από προηγούμενο πίνακα, 
όπου αναδεικνύεται ότι τόσο ο απόλυτος αριθμός, 
όσο και το ποσοστό των αλλοδαπών στο σύνολο του 
πληθυσμού βαίνει διαρκώς μειούμενο τα τελευταία 
χρόνια της κρίσης· σύμφωνα με μια πηγή, «… ο νόμι-
μος πληθυσμός αλλοδαπών με άδεια διαμονής, πλην 
των εποχικών, μειώθηκε από περίπου 603.000 στο 
τέλος του 2009 σε 448.000 περίπου στο τέλος του 
2011»6. Όλα τα παραπάνω κάνουν ακόμη πιο σύνθετη 
την προσέγγιση του συνολικού «μεταναστευτικού 
ζητήματος» στη χώρα από επιστημονικής, οικονομικής, 
πολιτικής και πολιτισμικής ακόμη πλευράς.

5 Δαμανάκης Μ., Κωνσταντινίδης Σ., Τάμης Α., «Η Ελλάδα ως Χώρα Αποστολής και Υποδοχής Μεταναστών», στο: Δαμανάκης, Κωνσταντινίδης, Τάμης 
(Επιμ.), Νέα Μετανάστευση από και προς την Ελλάδα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 2014, σσ. 11-12.

6 Καββουνίδη Τζ., «Οικονομική κρίση, μετανάστευση στην Ελλάδα και σχετικές πολιτικές», στην περιοδική (τετραμηνιαία) έκδοση του ΚΕΠΕ Οικονομικές 
εξελίξεις, τεύχος 17, Φεβρουάριος 2012, σ. 56. Επίσης, στο ίδιο σημείο αναφέρεται ότι «… όσον αφορά την αλβανική κοινότητα μεταναστών, τη με-
γαλύτερη της χώρας, το Αλβανικό Ίδρυμα Διεθνών Σπουδών εκτιμά ότι πρόσφατα [από το ξεκίνημα της κρίσης μέχρι και τα τέλη του 2011, σ. Α. 
Χ.] έχει αποχωρήσει από την Ελλάδα περίπου το 15% του μισού εκατομμυρίου Αλβανών που βρίσκονταν στη χώρα» (ό. π., σ. 56). Είναι λογικό να 
υποτεθεί ότι ακόμη περισσότεροι έχουν φύγει τα επόμενα χρόνια μέχρι και σήμερα, αφού η οικονομική κατάσταση έχει χειροτερεύσει περαιτέρω  
έκτοτε.
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3.	 «ΕθνικΗ»	κατανόμΗ-συνθΕσΗ	 
των	μΕταναστων	

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο, το 
βασικό κριτήριο που χρησιμοποιείται συνήθως για να 
προσεγγιστεί ο αριθμός και η σύνθεση των μεταναστών 
στην Ελλάδα είναι η υπηκοότητα. Αυτό, βεβαίως, ενέχει 
ορισμένους περιορισμούς, καθώς κι έναν ορισμένο 
βαθμό ασάφειας, αφού η έννοια του «αλλοδαπού» δεν 
ταυτίζεται αναγκαστικά με την έννοια του «μετανάστη». 
Έτσι, η κατηγορία των εισελθόντων ομοεθνών (ή 
«ομογενών») μεταναστών δεν μπορεί να καταγραφεί 
μ’ αυτό τον τρόπο αφού είναι ελληνικής υπηκοότητας 
(οι παραπάνω αναφερόμενοι παλιννοστούντες από 
την Αλβανία και τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ) ενώ, από 
την άλλη πλευρά, ένα μέρος –και μάλιστα, ολοένα 
αυξανόμενο– των αλλοδαπών υπηκόων/πολιτών δεν 
είναι μετανάστες (πρόκειται για τη λεγόμενη «δεύτερη 
γενιά» «μεταναστών» που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα), 
αλλά μόνιμα εγκατεστημένοι εκ γενετής στη χώρα. 
Ο αναγνώστης θα πρέπει να έχει πάντα κατά νου αυ-
τούς τους περιορισμούς, όταν γίνεται αναφορά στον 
αριθμό και τη σύνθεση των μεταναστών. Επίσης, θα 
πρέπει να έχει κατά νου ότι, λόγω και του ζητήματος 
της νομιμότητας (και, κυρίως, της μη νομιμότητας)7 
σημαντικού αριθμού μεταναστών για αρκετά χρόνια –
αλλά και σήμερα ακόμη– στη χώρα, πολλοί μετανάστες 
για μεγάλα διαστήματα παραμένουν «αόρατοι» κατά 
τη στατιστική αποτύπωση του φαινομένου, ακόμη και 
κατά τις απογραφές πληθυσμού, οπότε η συνολική 
πραγματική εικόνα έχει σημαντικές διαφορές σε 
σχέση με ό,τι εμπεριέχεται στα επίσημα στοιχεία8. Εν 
τούτοις, έστω και με αυτούς τους περιορισμούς, η 
κατηγοριοποίηση των μεταναστών με βάση το κριτήριο 
της υπηκοότητας αποτυπώνει τις πιο σημαντικές πτυχές, 

ως τάσεις, της ποσοτικής καταγραφής του φαινομένου 
της μετανάστευσης στην Ελλάδα.

Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, και 
ιδιαίτερα της Νότιας Ευρώπης, στην Ελλάδα παρατη-
ρούνται ορισμένες ιδιαιτερότητες όσον αφορά τη σύν-
θεση των μεταναστών με βάση τη χώρα καταγωγής. 
Κατά πρώτο λόγο, η μεγάλη πλειονότητα (περίπου τα 
τρία τέταρτα) των μεταναστών και του καταγραμμένου 
«μεταναστευτικού αποθέματος» στη χώρα προέρχε-
ται από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολι-
κής Ευρώπης: Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γεωρ-
γία, Ουκρανία, Ρωσία, Μολδαβία και Πολωνία είναι η 
κύρια περιοχή αποστολής μεταναστών στην Ελλάδα. 
Κατά δεύτερο λόγο, οι χώρες από τις οποίες έρχονται 
οι περισσότεροι μετανάστες, είτε συνορεύουν άμεσα, 
είτε γειτνιάζουν γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά 
με τη χώρα (ιδίως οι Βαλκανικές χώρες) οπότε, με-
ταξύ άλλων, διευκολύνεται η συνεχής ροή προς και 
από την Ελλάδα (δηλαδή μια ορισμένη δυνατότητα 
«κυκλικότητας» ή «ανακύκλησης» της μετακίνησης-
μετανάστευσης), η διατήρηση της σύνδεσης των μετα-
ναστών με το περιβάλλον καταγωγής τους, καθώς και 
η προώθηση διαδικασιών οικογενειακής συνένωσης/
επανένωσης στη χώρα υποδοχής. Τρίτον, η πλειονότητα 
του συνολικού πληθυσμού των μεταναστών στη χώρα 
(περιλαμβάνοντας, όμως, πλέον και τη «δεύτερη γενιά») 
προέρχεται από μία και μόνη χώρα και συγκεκριμένα από 
την Αλβανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 
του 2001, οι Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα (εννο-
είται, χωρίς τους ελληνικής καταγωγής Βορειοηπει-
ρώτες που είναι σήμερα Έλληνες πολίτες) ανέρχονταν 
σε 438.036 άτομα και αποτελούσαν το 57,5% των κα-
ταγραμμένων αλλοδαπών στη χώρα. Στην απογραφή 
του 2011, ο αριθμός των Αλβανών υπηκόων φτάνει 

7 Το ζήτημα της νομιμοποίησης ή μη των μεταναστών δεν εξετάζεται στην παρούσα εργασία. Ωστόσο, για να γίνεται πιο κατανοητή η συνολική 
κατάσταση του μεταναστευτικού ζητήματος στη χώρα, μπορούν να αναφερθούν πολύ σύντομα τα εξής: Η πρώτη νομιμοποίηση μεταναστών στη 
δεκαετία του 1990 έγινε με την έκδοση δύο προεδρικών διαταγμάτων το 1997, δια των οποίων νομιμοποιήθηκαν τότε περίπου 200.000 παράτυποι 
μετανάστες. Στη συνέχεια έχουμε τους νόμους 2910/2001, 3386/2005 και 3536/2007, οι οποίοι επέτρεψαν τη νομιμοποίηση της πλειοψηφίας των 
μεταναστών και τη θεσμοποίηση βασικών δικαιωμάτων τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι 
μετανάστες σε αυτό τον τομέα είναι ασήμαντα ή αμελητέα.

8 Για παράδειγμα, σε κείμενο μιας έμπειρης ερευνήτριας του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ελλάδα, αναφέρεται ότι «στην απογραφή του 2001, 
οι ξένοι υπήκοοι αποτελούσαν το 7,3% του συνολικού πληθυσμού, ενώ οι περισσότερες εκτιμήσεις ανέβαζαν την αναλογία τους στο 10% του 
πληθυσμού». Βλ. Καβουνίδη Τζ., «Η ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας», στο: Κασίμης Χ., Παπαδόπουλος Α. Γ., Μετανάστες στην Ελλάδα. 
Απασχόληση και ένταξη στις τοπικές κοινωνίες, Αθήνα 2012, σ. 71. Αν η βάση για ανάλογες εκτιμήσεις ισχύει και για τη σημερινή περίοδο, είναι λο-
γικό να υποτεθεί ότι ο αριθμός των μεταναστών είναι και σήμερα σημαντικά μεγαλύτερος του καταγραφομένου, όπως αντίστοιχα μεγαλύτερο εί-
ναι και το μερίδιό τους στο συνολικό πληθυσμό της χώρας, αλλά και αντίστροφα, ότι είναι, ίσως, μικρότερος του καταγραφομένου, αν δεν κατα-
γράφεται επαρκώς η διαδικασία εξόδου τους από τη χώρα, όπως διαφαίνεται από τις τάσεις που αναφέρθηκαν προηγούμενα.
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πλέον τα 480.851 άτομα, όντας αυξημένος κατά 10% 
περίπου σε σύγκριση με δέκα χρόνια πριν. Οι Αλβανοί 
αποτελούσαν, το 2011, το 52,7% του συνολικού αριθμού 
των μεταναστών/αλλοδαπών υπηκόων, εξακολουθούσαν 
δηλαδή να συνιστούν την απόλυτη πλειονότητά τους, 
ακολουθούμενοι από τους μετανάστες από τη Βουλγαρία 
(75.917 άτομα ή 8,3% του συνολικού αριθμού των 
αλλοδαπών το 2011, έναντι 35.104 ή 4,6% των αλλο-
δαπών το 2001) και τους μετανάστες από τη Ρουμανία 
(46.524 ή 5,1% του συνόλου των αλλοδαπών το 2011, 
έναντι 21.994 ή 2,9% του συνόλου των αλλοδαπών το 
2001). Το μεγαλύτερο, λοιπόν, μέρος των αλλοδαπών 
μεταναστών στη χώρα προέρχεται από την Ανατολική 
Ευρώπη και η, με μεγάλη διαφορά, πολυπληθέστερη 
εθνική ομάδα μεταναστών γενικά είναι η αλβανική.

Σε ό,τι αφορά την εισροή μεταναστών από χώρες 
εκτός της Ευρώπης, αυτή αφορά ένα μεγάλο αριθμό 
κρατών. Ωστόσο, ξεχωρίζουν ορισμένες χώρες και 
ομάδες χωρών, ή περιοχές του κόσμου που αποτελούν 
σημαντικά σημεία-αφετηρίες για την αποστολή 
μεταναστών στην Ελλάδα.

Ξεκινώντας από τις πιο κοντινές, γεωγραφικά 
και πολιτισμικά, μη ευρωπαϊκές περιοχές αποστολής 
μεταναστών, μπορεί να αναφερθεί κατά πρώτο λόγο 
η Εγγύς και Μέση Ανατολή. Από αυτή την περιοχή, 
σημαντική χώρα αποστολής μεταναστών στην Ελλάδα 
είναι κατά πρώτο λόγο η Αίγυπτος (στα στοιχεία της 
Απογραφής του 2011 αναφέρονται 10.455 άτομα αι-
γυπτιακής υπηκοότητας που είναι μόνιμοι κάτοικοι 
Ελλάδας), η οποία έχει στείλει μετανάστες στη χώρα 
–διαμέσου διμερών διακρατικών συμφωνιών με το ελ-
ληνικό κράτος– από τη δεκαετία του 1970 ακόμη. Στην 
ίδια κατηγορία χωρών μπορούν να ενταχθούν επίσης 
η Συρία (7.678 υπήκοοι της οποίας καταγράφονται ως 
μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας στην Απογραφή του 2011) 
και η Παλαιστίνη. Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των 
διαρκών πολεμικών κρίσεων στην ευρύτερη αυτή 
περιοχή, είναι γνωστό ότι έχουν αυξηθεί δραματι-
κά οι μαζικές μετακινήσεις ανθρώπων προς την Ευ-
ρώπη και την Ελλάδα, που έχουν πλέον αποκτήσει 
χαρακτήρα περισσότερο προσφυγικών κυμάτων, 
παρά ειρηνικών ροών οικονομικής μετανάστευσης 
προς αναζήτηση εργασίας (αυτό συμβαίνει εδώ και 
χρόνια, για παράδειγμα, όσον αφορά το Ιράκ και το 
Αφγανιστάν και, πιο πρόσφατα, τη Συρία). Ωστόσο, το 
ένα δεν αναιρεί το άλλο. Η πολεμική καταστροφή σε 
αυτές τις χώρες συνιστά ταυτόχρονα και κοινωνική και 
οικονομική καταστροφή και το εργατικό τους δυναμικό 
(κυρίως μάλιστα πρόκειται για το πιο εξειδικευμένο 
δυναμικό –επιστημονικά και ψηλής ειδίκευσης 
τεχνικά επαγγέλματα, στελέχη του δημόσιου τομέα 
κ.ά.– που συχνά διαθέτει και τους πόρους για να βγει 

από τη χώρα) αναζητεί αναγκαστικά εργασία στο  
εξωτερικό.

Μια ακόμη κατηγορία χωρών που αποτελούν πε-
ριοχή μαζικής αποστολής μεταναστών στην Ελλάδα 
είναι οι χώρες της ινδικής υποηπείρου, δηλαδή το 
Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και η Ινδία. Συνολικά 56.587 
άτομα απ’ αυτές τις χώρες καταγράφονται ως μόνιμοι 
κάτοικοι Ελλάδας στην Απογραφή του 2011, δηλαδή 
το 6,2% του συνολικού αριθμού των μεταναστών, με 
το μεγαλύτερο τμήμα τους (34.178 άτομα, ή 3,7% του 
συνόλου των αλλοδαπών) να προέρχονται από το Πα-
κιστάν. Είναι πιθανό ωστόσο ότι ο πραγματικός αριθ-
μός των προερχόμενων μεταναστών απ’ αυτές τις χώ-
ρες (ιδιαίτερα όσον αφορά το Μπαγκλαντές) να είναι, 
ή τουλάχιστον να υπήρξε κατά το σχετικά πρόσφατο 
παρελθόν, αρκετά μεγαλύτερος.

Τέλος, μια μακρινή, από την Άπω Ανατολή, χώρα 
προέλευσης μεταναστών, που μάλιστα φαίνεται να 
απασχολούνται, σε πολύ μεγάλο βαθμό –σχεδόν 
αποκλειστικά– σε ένα ορισμένο κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας στη χώρα (προσωπικές υπηρεσίες) 
είναι οι Φιλιππίνες. Για το φαινόμενο της «εθνικής 
εξειδίκευσης» σε συγκεκριμένα είδη εργασιών και 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, θα γίνει λόγος 
στην ενότητα που αναφέρεται στην απασχόληση των 
μεταναστών.

4.	 γΕωγραφικΗ	κατανόμΗ	 
των	μΕταναστων	 
στΗν	Ελλαδα

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται μια εικόνα της κατα-
νομής/διασποράς του μεταναστευτικού πληθυσμού 
(μέσω της αναφοράς στον αλλοδαπό πληθυσμό, με 
τους περιορισμούς όσον αφορά τη σχέση «μετανάστη/
αλλοδαπού» που προαναφέρθηκε) στις περιφέρειες 
της χώρας.

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι αφενός 
μεν οι αλλοδαποί μετανάστες έχουν παρουσία σε όλες 
τις περιφέρειες της χώρας, αφετέρου δε η κατανομή 
τους σε αυτές δεν είναι ομοιόμορφη. Σε έξι περιφέ-
ρειες της χώρας το μερίδιο των αλλοδαπών μετανα-
στών επί του συνολικού πληθυσμού παρουσιάζεται 
αισθητά ανώτερο του μέσου εθνικού όρου, ενώ σε 
εφτά, αντίθετα, αισθητά κατώτερο. Κατώτερο του μέ-
σου όρου εμφανίζεται το ποσοστό των μεταναστών 
στις τρεις μακεδονικές περιφέρειες (ιδιαίτερα χαμη-
λό εμφανίζεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θρά-
κη και στη Δυτική Μακεδονία, 3,6% και 4,1% αντίστοι-
χα), στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα και 
το Βόρειο Αιγαίο. Ιδιαίτερα για τις περιφέρειες εκεί-
νες που συνορεύουν (έχοντας χερσαία σύνορα) με άλ-
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Περιφέρεια αριθμός
αλλοδαπών

Ποσοστό	(%)	
αλλοδαπών	επί	
του	συνολικού	
πληθυσμού	της	
περιφέρειας

Ποσοστό	(%)	
αλλοδαπών	 

της	περιφέρειας 
	επί	του	συνολικού	
αλλοδαπού	
πληθυσμού	 
της	Ελλάδας

ανατολική 
Μακεδονία  
& Θράκη

21.956 3,6% 2,4%

Κεντρική 
Μακεδονία

116.918 6,2% 12,8%

Δυτική  
Μακεδονία

11.598 4,1% 1,3%

Ήπειρος 18.979 5,6% 2,1%

Θεσσαλία 44.575 6,1% 4,9%

Στερεά ελλάδα 51.538 9,4% 5,7%

Ιόνια νησιά 23.813 11,5% 2,6%

Δυτική ελλάδα 41.475 6,1% 4,5%

Πελοπόννησος 61.902 10,7% 6,8%

αττική 405.831 10,6% 44,5%

βόρειο αιγαίο 12.334 6,2% 1,4%

νότιο αιγαίο 37.746 12,2% 4,1%

Κρήτη 63.335 10,2% 6,9%

Σύνολο χώραΣ 912.000 8,43% 100,0%

Πινακασ	4
κΑτΑνομη του ΑλλοδΑπου πληθυΣμου ΣτιΣ πΕριφΕρΕιΕΣ τηΣ ΧωρΑΣ το 2011

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Πληθυσμού 2011
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Περιφερειακή	
Ενότητα

αριθμός 
αλλοδαπών

Ποσοστό	(%)	
αλλοδαπών	
κατοίκων	
στο	συνολικό	

πληθυσμό	εκάστης	
Περιφερειακής	
Ενότητας

Ποσοστό	(%)	
αλλοδαπών	
κατοίκων	 

επί	του	συνολικού	
πληθυσμού	
αλλοδαπών	 
της	αττικής

Κεντρικός τομέας 
αθήνας

182.792 17,7% 45,0%

βόρειος τομέας 
αθήνας

35.372 6,0% 8,7%

Δυτικός τομέας 
αθήνας

33.712 6,9% 8,3%

νότιος τομέας 
αθήνας

42.529 8,0% 10,5%

ανατολική αττική 49.919 9,9% 12,3%

Δυτική αττική 14.913 9,3% 3,7%

Πειραιάς 39.868 8,9% 9,8%

νήσων 6.726 9,0% 1,7%

 Σύνολο 
ΠερΙφερεΙαΣ 
αττΙΚήΣ

405.831 10,6% 100,0%

Πινακασ	5
κΑτΑνομη του ΑλλοδΑπου πληθυΣμου τηΣ ΑττικηΣ

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Πληθυσμού 2011
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λες χώρες –που μάλιστα συνιστούν χώρες αποστολής 
μεταναστών– θα πρέπει ίσως να εκφραστεί η επιφύ-
λαξη κατά πόσον η Απογραφή μπορούσε να συμπερι-
λάβει εποχικά μετακινούμενους αλλοδαπούς που δεν 
είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας. Στην περίπτωση 
που η επιφύλαξη αυτή έχει βάση, τότε είναι λογικό 
να υποτεθεί ότι στον υπάρχοντα αριθμό μεταναστών 
εργαζομένων στη χώρα θα πρέπει να προστεθούν και 
εκείνοι που σε εποχική ή ημερήσια βάση μετακινούνται 
στην Ελλάδα για εργασία και επιστρέφουν κατόπιν στη 
χώρα τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κάποιες από τις 
περιφέρειες που φαίνεται να συγκεντρώνουν αναλογικά 
μικρότερο αριθμό μεταναστών είναι εκείνες που είτε 
αντιμετώπιζαν, και πριν από την κρίση, μεγαλύτερο 
πρόβλημα στην οικονομική τους δραστηριότητα, χα-
μηλότερο αναλογικά οικονομικά ενεργό πληθυσμό και 
μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας (βλ. κατά κύριο λόγο, 
Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο), είτε, πιθα-
νά, σημαντικό μέρος των επιχειρήσεων που πρωτύτερα 
έδρευαν σε αυτές μετακινήθηκαν σε άλλες βαλκανικές 
χώρες, αναζητώντας ευνοϊκότερο θεσμικό και φορο-
λογικό πλαίσιο και φθηνότερο εργατικό δυναμικό και 
αξιοποιώντας τη γεωγραφική εγγύτητα προς αυτές 
τις χώρες (βλ. εδώ Β. Ελλάδα γενικότερα και ιδιαίτερα 
Κεντρική Μακεδονία).

Αισθητά υψηλότερο μερίδιο του αλλοδαπού πλη-
θυσμού συγκεντρώνουν, όπως αναφέρθηκε, έξι από 
τις περιφέρειες της χώρας: το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια 
Νησιά και η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Αττική και η 
Στερεά Ελλάδα. Όσον αφορά τις τρεις νησιωτικές πε-
ριφέρειες και κυρίως το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νη-
σιά, είναι γνωστό ότι, λόγω του ιδιαίτερου οικονομικού 
προσανατολισμού τους προς τον τουρισμό και τις 
συναφείς με αυτόν δραστηριότητες και υπηρεσίες, 
γενικά χαρακτηρίζονταν και πριν από την κρίση από 
μικρότερο ποσοστό ανεργίας και ανάγκη για μεγαλύτερο 
εργατικό δυναμικό, ενώ μεγαλύτερος ήταν και ο βαθμός 
ευελιξίας της εργασίας σε αυτές. Επομένως, είναι λογική 
η συγκέντρωση αναλογικά περισσότερου αλλοδαπού 
εργατικού δυναμικού σε αυτές τις περιφέρειες. Σε 
μεγάλο βαθμό, στην ίδια κατηγορία ανήκει και η Κρήτη, 
αλλά και η Πελοπόννησος, περιφέρειες στις οποίες ο 
προσανατολισμός στον τουρισμό συμβαδίζει, εκτός από 
την φθίνουσα παραδοσιακή μορφή αγροτικής μονάδας 
και με νέου τύπου επιχειρηματικές, γεωργικές κυρίως –
αλλά και κτηνοτροφικές (σταυλισμένες)– εκμεταλλεύσεις, 
που απαιτούν την ύπαρξη διαθέσιμης μαζικής και 
ευέλικτης εργατικής δύναμης για δραστηριότητες που 
χαρακτηρίζονται από ένταση εργασίας (θερμοκήπια, 
πτηνοτροφεία, εντατική καλλιέργεια φράουλας για 
εξαγωγή κ. ά.). Όσον αφορά τη Στερεά Ελλάδα, η 
συγκέντρωση εκεί αλλοδαπών μεταναστών σε ποσοστό 

υψηλότερο του μέσου όρου, μοιάζει, στις σημερινές 
συνθήκες της κρίσης, παράδοξη. Ενδεχομένως να υπάρχει 
εδώ μια εικόνα αναχρονισμού ή ετεροχρονισμού στην 
αποτύπωση, λόγω των ραγδαίων αλλαγών που προ-
κάλεσε η κρίση. Η Στερεά Ελλάδα, κατά πρώτο λόγο 
η Βοιωτία, χαρακτηριζόταν, πριν από την κρίση, από 
μεγάλη συγκέντρωση μεταποιητικών βιομηχανικών 
επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στη βιομηχανική ζώνη 
Θηβών-Οινοφύτων-Σχηματαρίου. Γι’ αυτόν ακριβώς 
τον λόγο, ως «νομός» ή, αργότερα, «περιφερειακή 
ενότητα», παρουσίαζε σταθερά το υψηλότερο – 
σχεδόν διπλάσιο συνήθως από τον μέσο της χώρας– 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Το 2011, η μεταποιητική βιομηχανία 
είχε ήδη πληγεί από την κρίση, αλλά ακόμη «άντεχε» 
κάπως ή, ίσως, οι επιπτώσεις της κρίσης δεν είχαν 
εκδηλωθεί πλήρως ή καταγραφεί στατιστικά. Είναι, 
λοιπόν, πιθανό ότι η συγκέντρωση αλλοδαπών μετανα-
στών σε αυτή την περιοχή να αντανακλά την αυξημένη 
οικονομική δραστηριότητα εκεί κατά το παρελθόν. Βε-
βαίως, η κρίση επηρέασε και όλες τις άλλες περιοχές 
και περιφέρειες της χώρας, αλλά στην περίπτωση της 
βιομηχανίας στη Στερεά, οι συνέπειες, πιθανότατα, 
ήταν πιο καταιγιστικές. Ίσως, επομένως, η κατάσταση 
με τον αλλοδαπό πληθυσμό να έχει αλλάξει σημαντικά 
σήμερα στη Στερεά Ελλάδα (ωστόσο, και εδώ υπάρχουν 
κάποιοι περιορισμοί: το εργατικό δυναμικό μπορεί να 
μετακινείται, αλλά οι οικογένειες αλλάζουν πιο δύσκολα 
τόπο διαμονής).

Τέλος, πάνω από τον μέσο όρο εμφανίζεται και το 
μερίδιο των αλλοδαπών στην Αττική, κάτι που είναι 
λογικό, εξαιτίας της μεγαλύτερης συγκέντρωσης της 
οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, αλλά και 
εξαιτίας των μεγαλύτερων προσδοκιών απασχόλησης 
και ευημερίας στο κατ’ εξοχήν οικονομικό, πολιτικό και 
πολιτισμικό ελληνικό αστικό κέντρο. Εξάλλου, όπως 
συνάγεται και από τη σχετική στήλη του προηγούμενου 
πίνακα, το μεγαλύτερο μέρος του αλλοδαπού 
πληθυσμού της χώρας συγκεντρώνεται στην Αττική 
και την Κεντρική Μακεδονία, κάτι που σημαίνει ότι 
η εξωτερική μετανάστευση καταλήγει κατά μείζονα 
λόγο στις πόλεις της χώρας και όχι στην ύπαιθρο. 
Εφόσον σχεδόν οι μισοί αλλοδαποί φαίνεται να ήταν 
το 2011 εγκατεστημένοι στην Αττική, έχει νόημα να 
επιχειρηθεί ένα κοντινότερο κοίταγμα στη μεγαλύτερη 
πληθυσμιακά και οικονομικά και κεντρική από κάθε 
άποψη περιφέρεια της χώρας σε σχέση με αυτό το 
ζήτημα, μέσω του Πίνακα 5.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του πίνακα, που έτσι 
κι αλλιώς επιβεβαιώνεται εύκολα, ακόμα και με την 
άμεση καθημερινή εμπειρική εποπτεία της ζωής στην 
Αθήνα, είναι η συγκέντρωση ενός δυσανάλογα μεγάλου 
αριθμού αλλοδαπών/μεταναστών στο κέντρο της 
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πόλης/πολεοδομικού συγκροτήματος, μέσα στα όρια 
του Δήμου Αθηναίων. Για λόγους που έχουν να κάνουν 
κατ’ αρχάς με τις τάσεις στην εμπορική αξία της γης 
και των ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας (ειδικότερα, 
στις πιο υποβαθμισμένες συνοικίες του), ένα πολύ με-
γάλο μερίδιο των μεταναστών εγκαταστάθηκε εκεί: 
συνολικά, το 45% των μεταναστών που διαμένουν 
στην Αττική και το 20% περίπου όλων των αλλοδαπών 
που καταγράφονται στη χώρα διαμένει σε μια έκταση 
διαμέτρου λίγων χιλιομέτρων. Από τα στοιχεία της 
δεύτερης στήλης του πίνακα, συνάγεται ότι στον 
Κεντρικό Τομέα της Αθήνας εντοπίζεται και η μεγαλύτερη 
αναλογία αλλοδαπών στο συνολικό πληθυσμό (17,7%) 
όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά, πιθανότατα, στο σύνολο 
της χώρας. Η μικρότερη αναλογία αλλοδαπών, όπως 
είναι φυσικό, παρατηρείται στα βόρεια προάστια της 
Αθήνας (συγκριτικά μικρότερη του μέσου όρου είναι 
και στις, πιο λαϊκές, δυτικές συνοικίες), ενώ αξιοση-
μείωτες συγκεντρώσεις εγκατάστασης αλλοδαπών 
εντοπίζονται στην Ανατολική Αττική, στον Πειραιά και 
στο Νότιο Τομέα της Αθήνας.

Αν ισχύει η παραδοχή ότι γενικά οι μετανάστες 
(η πλειονότητά τους) χαρακτηρίζονται, κατά μείζονα 
λόγο, από τη σχέση μισθωτής/εξαρτημένης εργασίας 
και σχετικά χαμηλότερο εισόδημα, σε σύγκριση με τον 
μέσο όρο των Ελλήνων πολιτών, τότε, η εικόνα που 
παρουσιάζει ο Πίνακας 5, σχετικά με τους κύριους 
χώρους εγκατάστασης των αλλοδαπών, φαίνεται 
να επηρεάζει και να αλλάζει ως ένα βαθμό και την 
κοινωνική χωροταξική κατανομή διαμονής γενικά 
του πληθυσμού της Αττικής και της Αθήνας κατά το 
εισόδημα, τη θέση στο επάγγελμα και την κοινωνική 
τάξη. Είναι γνωστό ότι γενικά η Αθήνα, όπως και οι 

περισσότερες ελληνικές πόλεις, λόγω της εποχής 
και του τρόπου που οικοδομήθηκαν μετά τον πόλεμο 
(μεταξύ των άλλων – αντιπαροχή και κάθετη δόμηση), 
αλλά και λόγω της ιστορικής εξέλιξης της κοινωνικής 
κινητικότητας στη χώρα, χαρακτηρίζονταν από το ότι 
σε αυτές η χωροταξική διαφοροποίηση στη βάση της 
κοινωνικοταξικής διαστρωμάτωσης και δομής είναι 
λιγότερο –σε σύγκριση με άλλες χώρες– «οριζόντια» 
(δηλαδή, τα διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και τάξεις 
να διαμένουν σε διαφορετικές συνοικίες και περιοχές) 
και περισσότερο «κάθετη» (δηλαδή, οι ανώτερου ει-
σοδήματος ή κοινωνικού στρώματος να ζουν στους 
υψηλότερους ορόφους και οι φτωχότεροι στους κάτω 
ορόφους και τα υπόγεια). Σήμερα, μετά την μαζική 
εισροή των αλλοδαπών μεταναστών, παρότι αυτή 
η ιδιαιτερότητα της Αθήνας εξακολουθεί σε μεγάλο 
βαθμό να ισχύει, εν τούτοις συμπληρώνεται, πλέον, 
από μια μεγαλύτερη «οριζοντιοποίηση» της χωροταξίας 
της κοινωνικής διαστρωμάτωσης9, κάτι σημαντικό 
για τη συνολική κοινωνική κατάσταση στη χώρα, την  
οικονομία, την πολιτική, την εκπαίδευση, τον πολιτι-
σμό της.

Τέλος, η παραπάνω κατανομή της διαμονής των αλ-
λοδαπών μεταναστών στην Αθήνα, αναδεικνύει και υπο-
δεικνύει, σ’ έναν ορισμένο βαθμό, τη χωρική τουλάχιστον 
διάσταση όσον αφορά τις ανάγκες παρέμβασης του 
κράτους και των κοινωνικών φορέων για την ένταξη των 
μεταναστών στην ελληνική κοινωνία (συγκεκριμενοποίηση 
των διευρυμένων αναγκών επικέντρωσης στην 
εκπαίδευση, την πρόνοια, την υγειονομική περίθαλψη, 
γενικά την παροχή δημόσιων υπηρεσιών σε αυτούς τους 
ανθρώπους, τη συμμετοχή τους στα κοινωνικά τεκται-
νόμενα), ως συστατικού, πλέον, τμήματός της.

9 Και μάλιστα, συχνά, το στοιχείο της «κάθετης» διαφοροποίησης στην ίδια συνοικία και γειτονιά, τείνει πλέον να διαφοροποιεί τους Έλληνες και 
τους αλλοδαπούς της ίδιας κοινωνικής κατηγορίας και λιγότερο διαφορετικών κοινωνικών κατηγοριών, όπως στο παρελθόν. Οι χωροταξικές 
διαφοροποιήσεις στις συνοικίες του κέντρου της Αθήνας τείνουν να αφορούν α) την διαμονή σε ψηλότερους ή χαμηλότερους ορόφους, β) την 
ποιότητα (παλαιότητα, λειτουργικότητα, γειτνίαση με πηγές θορύβου και κίνησης, ασφάλεια κ.τ.λ.) των κατοικούμενων κτιρίων-πολυκατοικιών 
στην ίδια γειτονιά. Για τις χωροταξικές πτυχές που άπτονται του μεταναστευτικού ζητήματος στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια (με βάση, ωστόσο, 
τα δεδομένα της προηγούμενης Γενικής Απογραφής Πληθυσμού του 2001, άρα, προ κρίσης), βλ. Αράπογλου Β., Σαγιάς Ι., «Αστική διάχυση και 
διαχωρισμός των μεταναστών στον περιαστικό χώρο της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας», ανακοίνωση στο συνέδριο Μετανάστευση στην 
Ελλάδα: Εμπειρίες – Προοπτικές, Ι.ΜΕ.ΠΟ., Αθήνα 2006. Βλ. επίσης, Βαΐου Ντ. κ. ά., Διαπλεκόμενες καθημερινότητες και χωροκοινωνικές μεταβολές 
στην πόλη. Μετανάστριες και ντόπιες στις γειτονιές της Αθήνας, L-Press, Αθήνα 2007. Ακόμη, για μια πρώτη σύντομη παρουσίαση-γνωριμία  
σχετικά με ζητήματα οίκησης και «γειτονιάς» αναφορικά με τους μετανάστες, βλ. Βαΐου Ντ., «Γειτονιές των “άλλων” στην Αθήνα. Διαδικασίες κοι-
νωνικής ένταξης στους χώρους της καθημερινότητας», στο Επιστημονικό Συμπόσιο Ξένοι μετανάστες στην Αθήνα. Πληγή ή πρόοδος; ό. π. σσ. 129-
142. Εδώ δες και χάρτες στη σ. 139 και εικόνα 3 στη σ. 140 για την κατανομή των μεταναστών ανά όροφο στην Κυψέλη, με βάση τη δουλειά της 
ερευνήτριας το 2007.
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σύνολο Έλληνες αλλοδαποί

Συνολικός 
Πληθυσμός

10.816.286 9.904.286 912.000

οικονομικά 
ενεργοί

4.586.636
( 42,4%)

4.074.967
(41,1%)

511.669
(56,1%)

απασχολούμενοι 3.727.633 3.336.235 391.398

Άνεργοι 859.003
(18,7%)

738.732
(18,1%)

120.271
(23,5%)

οικονομικά 
μη ενεργοί

6.229.650
(57,6%)

5.829.319
(58,9%)

400.331
(43,9%)

Πινακασ	6
ΣυνολικοΣ, ΕλληνικοΣ κΑι ΑλλοδΑποΣ πληθυΣμοΣ, οικονομικη ΕνΕργητικοτητΑ, 
ΑπΑΣΧοληΣη κΑι ΑνΕργιΑ το 2011, ΣΕ Αριθμο Ατομων κΑι ποΣοΣτΑ

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Γενική Απογραφή Πληθυσμού 2011

Aπασχολούμενοι σύνολο Έλληνες 	αλλοδαποί αλβανοί

αριθμός 
απασχολούμενων

3.727.633 3.336.235 391.398 184.633

εργοδότες 275.181
(7,4%)

266.972
(8,0%)

8.209
(2,1%)

2.963
(1,6%)

εργαζόμενοι για δικό 
τους λογαριασμό 
(αυτοαπασχολούμενοι)

834.130
(22,4%)

790.323
(23,7%)

43.807
(11,2%)

20.325
(11,0%)

Μισθωτοί 2.544.507
(68,3%)

2.211.539
(66,3%)

332.968
(85,1%)

158.795
(86,0%)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Γενική Απογραφή Πληθυσμού 2011

Πινακασ	7
κΑτΑνομη τηΣ ΑπΑΣΧοληΣηΣ μΕ βΑΣη τη θΕΣη Στο ΕπΑγγΕλμΑ (ΕργοδοτΕΣ, 
ΑυτοΑπΑΣΧολουμΕνοι κΑι μιΣθωτοι) Στο Συνολο των ΑπΑΣΧολουμΕνων,  
ΣτουΣ ΕλληνΕΣ, ΑλλοδΑπουΣ κΑι ΑλβΑνουΣ ΑπΑΣΧολουμΕνουΣ
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5.	 όρισμΕνΕσ	ΠλΕυρΕσ	
και	χαρακτΗριστικα	
τΗσ	αΠασχόλΗσΗσ	των	
μΕταναστων

Έχοντας υπόψη τα δεδομένα που αναφέρθηκαν στις 
προηγούμενες ενότητες του κειμένου, καθίσταται σα-
φές ότι είναι δύσκολο να παρακολουθηθεί με ακρίβεια 
και στις λεπτομέρειές της η εξέλιξη της εικόνας της 
απασχόλησης των μεταναστών στα τελευταία χρόνια 
της κρίσης. Η μαζική έξοδος ντόπιων και αλλοδαπών 
από τη χώρα προς αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, 
η χειροτέρευση συνολικά της κοινωνικής κατάστασης, 
η μεγάλη ανεργία, έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα 
ρευστό περιβάλλον στην απασχόληση, που εκφράζε-
ται και στις στατιστικές αποτυπώσεις και εκτιμήσεις 
της τελευταίας που, εξάλλου, παρουσίαζαν και πριν 
ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά την παρακολούθη-
ση του μεταναστευτικού φαινομένου.

Σύμφωνα με την Τζ. Καβουνίδη10, με βάση επεξεργασία 
της επί τής Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
του β΄ τριμήνου 2008, υπήρχαν «πολύ μεγάλες διαφορές 
ανάμεσα στους Έλληνες και τους ξένους υπηκόους όσον 
αφορά τη συμπεριφορά τους στην αγορά εργασίας. 
Παρατηρείται ότι το 2008 το ποσοστό συμμετοχής στο 
εργατικό δυναμικό για Έλληνες υπηκόους 15-64 ετών 
ήταν 66,66% σε σχέση με το 73,5% των υπηκόων τρίτων 
χωρών… το 61,7% των Ελλήνων είχαν απασχόληση, σε 
σχέση με το 66,8% των ξένων υπηκόων. Το ποσοστό 
ανεργίας των δύο πληθυσμών ήταν παρόμοιο, καθώς 
το 5% των Ελλήνων ήταν άνεργοι, σε σχέση με το 4,7% 
των υπηκόων τρίτων χωρών». Και αυτή η κατάσταση 
έμοιαζε με την αντίστοιχη άλλων χωρών της Νότιας 
Ευρώπης11, ενώ «διέφερε σε σχέση με άλλες χώρες 
της Ε.Ε., όπου τα ποσοστά ανεργίας των αλλοδαπών 
ήταν ακόμη και διπλάσια εκείνων των γηγενών». Η κα-
τάσταση αυτή αφορούσε την περίοδο ακριβώς πριν 
από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης. Όπως η 
ίδια παρατηρεί σε επόμενη ανάλογη εργασία της12, 
τρία χρόνια μετά, το 2011, όλα είχαν πλέον αλλάξει. 
Η οικονομική κρίση έπληξε ιδιαίτερα έντονα τους 
μετανάστες εργαζόμενους. Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται 

η νέα κατάσταση που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται 
εν μέσω κρίσης, με βάση τα στοιχεία της Απογραφής 
Πληθυσμού του 2011.

Με βάση τον Πίνακα 6, βλέπουμε ότι το 2011, όταν 
η οικονομική κρίση έχει εκδηλωθεί «για τα καλά» στη 
χώρα, τείνοντας να κλιμακώνεται και να επηρεάζει 
σημαντικά πια την απασχόληση, η εικόνα σχετικά με την 
απασχόληση των μεταναστών αρχίζει να διαφοροποι-
είται. Οι αλλοδαποί εξακολουθούν να είναι πιο ενεργοί 
οικονομικά σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού στη 
χώρα και ακόμη περισσότερο, φυσικά, σε σχέση με τον 
ελληνικό πληθυσμό, αλλά το ποσοστό ανεργίας των 
αλλοδαπών έχει ξεπεράσει πια εκείνο των γηγενών 
(αυξανόμενο, βέβαια, εκθετικά, όπως και η ανεργία 
συνολικά, ντόπιων και αλλοδαπών). Με βάση την εικό-
να που δίνουν τα στοιχεία της Απογραφής του 2011, οι 
αλλοδαποί στην Ελλάδα εξακολουθώντας να αποτε-
λούν το 8,4% του γενικού πληθυσμού, συνιστούσαν το 
11,1% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στη χώρα (και 
μόλις το 6,4% του οικονομικά μη ενεργού), το 10,5% του 
συνόλου των απασχολουμένων, αλλά και το 14% του 
συνόλου των ανέργων. Υπερεκπροσωπούνταν δηλαδή, 
σε σχέση με το μερίδιό τους στο συνολικό πληθυσμό, 
όσον αφορά την ένταξή τους στο εργατικό δυναμικό, την 
απασχόληση και την ανεργία. Είναι λογικό να υποτεθεί, 
ότι στις επόμενες φάσεις της κρίσης, η επίδραση της 
ανεργίας στους αλλοδαπούς εργαζόμενους υπήρξε 
ακόμη πιο έντονη, κάτι που εξηγεί και την τάση εξόδου 
τους από τη χώρα, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη 
ενότητα του κειμένου.

Ένας από τους λόγους που η επίδραση της κρίσης 
υπήρξε ιδιαίτερα έντονη για τους μετανάστες εργα-
ζόμενους είναι και η θέση που, κατά μεγάλη πλειονό-
τητα, κατέχουν στην κοινωνική δομή της χώρας, κάτι 
που, εν μέρει, αποτυπώνεται μέσω της στατιστικής 
κατηγοριοποίησης με βάση τη «θέση στο επάγγελμα».

Στον Πίνακα 7, δίνεται, κατά κάποιο τρόπο, μια 
ενδεικτική εικόνα της κοινωνικής ή ταξικής ταυτότητας 
του μεταναστευτικού φαινομένου και πληθυσμού στην 
Ελλάδα σε μια ορισμένη στιγμή (2011), κατά την οποία 
η οικονομική κρίση έχει μεν εκδηλωθεί και επηρεάζει 
σημαντικά, αλλά δεν έχουν ακόμη ξεδιπλωθεί όλες οι 

10 Καβουνίδη Τζ., «Η ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας», στο Κασίμης, Παπαδόπουλος, Αθήνα 2012, ό. π., σσ. 82-83.
11 Για τη σχέση των οικονομιών της Νότιας Ευρώπης με το μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό (ευέλικτη εργασία κατά κύριο λόγο σε κλάδους όπως 

οι κατασκευές, η γεωργία, οι τουριστικές δραστηριότητες και οι προσωπικές υπηρεσίες) βλ. King R., «Southern Europe in the Changing Global Map 
of Migration», στο King R., Lazaridis G., Tsardanidis C. (Επιμ.), Eldorado or Fortress. Migration in Southern Europe, Macmillan, Λονδίνο 2000, σσ. 3-26.

12 Καβουνίδη Τζ., «Οικονομική κρίση, μετανάστευση στην Ελλάδα και σχετικές πολιτικές», στο: Οικονομικές Εξελίξεις, περιοδική έκδοση του ΚΕΠΕ, 
τεύχος 17, Φεβρουάριος 2012, σσ. 53-59.
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επιπτώσεις της. Παρατίθενται εδώ οι κύριες «θέσεις στο 
επάγγελμα» που είναι οι πιο σημαντικές και «βασικές», 
ενώ παραλείπονται οι κατηγορίες «Μέλη παραγωγι-
κών συνεταιρισμών» και «Βοηθοί στην οικογενειακή 
επιχείρηση», καθώς και οι αναφερόμενες ως «Άλλες 
περιπτώσεις», γιατί σε αυτές το μερίδιο των μετανα-
στών είναι πράγματι αμελητέο. Γίνεται επίσης ξεχω-
ριστή αναφορά στην κατανομή ανά θέση στο επάγ-
γελμα των Αλβανών εργαζομένων, λόγω του μεγάλου 
–πλειοψηφικού– μεριδίου τους στο σύνολο του με-
ταναστευτικού και γενικά του αλλοδαπού πληθυσμού 
στη χώρα. Βάσει των στοιχείων του πίνακα, βλέπουμε 
ότι οι μετανάστες είναι, στη συντριπτική πλειονότητά 
τους (πάνω από 85%), μισθωτοί, σε αρκετά μεγαλύτε-
ρο βαθμό απ’ ό,τι οι Έλληνες, ενώ υπάρχουν ανάμεσά 
τους σημαντικά λιγότεροι, σε σχέση με τους Έλληνες, 
αυτοαπασχολούμενοι (11,2% έναντι 23,7%, γενικά 
ένας προς δύο) και πραγματικά ελάχιστοι εργοδότες 
(2,1% έναντι 8% των Ελλήνων, αναλογία σχεδόν ένας 
προς τέσσερις). Ο μεταναστευτικός πληθυσμός είναι 
δηλαδή, κατά κύριο λόγο, εργατικός πληθυσμός, που 
συμμετέχει στην αγορά εργασίας από τη θέση του 
πωλητή εργατικής δύναμης και ως εκ τούτου αποτελεί 
σημαντικό τμήμα των στρωμάτων της εργατικής τάξης 
στη χώρα. Μετανάστες συνιστούν (θυμίζουμε, το 2011) 
το 13,1% των μισθωτών στην Ελλάδα, αλλά μόνο το 
3% των εργοδοτών και το 5,3% των αυτοαπασχολου-
μένων. Η κοινωνική θέση των περισσότερων μετα-
ναστών εξηγεί καταρχήν και το γιατί χτυπήθηκαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τις επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης, αφού αυτή πλήττει, πιο βαριά και κατά κύριο 
λόγο, τη μισθωτή εργασία και ιδιαίτερα στον ιδιωτικό 
τομέα της οικονομίας. Στον πίνακα αναδεικνύεται ακόμη 
ότι οι Αλβανοί μετανάστες, που αποτελούν πάνω από 
το μισό του αλλοδαπού/μεταναστευτικού πληθυσμού 
της χώρας (και το 47,2% του συνόλου των αλλοδαπών 
απασχολουμένων – η διαφορά εδώ έγκειται στο ότι οι 
Αλβανοί έχουν οικογένειες και παιδιά στην Ελλάδα σε 
αντίθεση με πολλούς αλλοδαπούς άλλων εθνικοτήτων, 
οπότε στον συνολικό τους αριθμό υπάρχουν περισ-
σότερα μη ενεργά οικονομικά άτομα σε σχέση με το 
σύνολο των αλλοδαπών στη χώρα), συνιστούν ακό-

μη περισσότερο αμιγή εργατικό πληθυσμό σε σχέ-
ση με το σύνολο των μεταναστών, κάτι σημαντικό και 
για την κοινωνικοταξική δομή και εξέλιξη της χώρας 
συνολικά, αφού οι μετανάστες από την Αλβανία, λόγω 
της γεωγραφικής και πολιτιστικής εγγύτητας, των 
διαδικασιών οικογενειακής συνένωσης και επανένωσης, 
αλλά και λόγω της ύπαρξης μιας πολυπληθούς 
«δεύτερης γενιάς», γεννημένης και μεγαλωμένης στην 
Ελλάδα, έχουν πιο σταθερές «ρίζες» όσον αφορά τις 
προοπτικές για την ένταξη και ενσωμάτωσή τους στην 
ελληνική κοινωνία.

Ένας άλλος σημαντικός λόγος που εξηγεί γιατί η κρίση 
έπληξε ιδιαίτερα έντονα το μεταναστευτικό εργατικό 
δυναμικό, είναι η κλαδική απασχόληση του τελευταίου 
πριν από την κρίση, η «εξειδίκευσή» του, όπως και σε 
άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, σε συγκεκριμένους 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους 
υπήρξαν και οι μεγαλύτερες επιπτώσεις. Σ’ αυτό το 
σημείο μάλιστα, είναι σημαντική και η κλαδική κατανομή 
της απασχόλησης των μεταναστών με βάση το φύλο. 
Έτσι, με βάση ορισμένα στοιχεία, το 2008, το 51,4% 
των αλλοδαπών ανδρών απασχολουμένων εργάζονταν 
στις κατασκευές, ενώ το 19,7% στη μεταποίηση13. 
Όπως και σε άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, με-
γάλο μέρος του ανδρικού μεταναστευτικού εργατι-
κού δυναμικού απορροφήθηκε σε αυτούς τους δύο 
κλάδους οι οποίοι, όπως είναι γνωστό, δοκίμασαν 
τις πιο μεγάλες απώλειες στη διάρκεια της κρίσης, 
ιδιαίτερα δε ο κλάδος των κατασκευών στην Ελλάδα 
όπου απασχολούνταν η πλειονότητα των ανδρών 
μεταναστών και η μεγάλη πλειονότητα των Αλβανών 
ανδρών εργαζομένων. Με βάση την ίδια πηγή14, όσον 
αφορά την κατηγοριοποίηση των αλλοδαπών με βάση 
το επάγγελμα, το 56% των ανδρών μεταναστών ανήκε 
στους «Ειδικευμένους Τεχνίτες» ενώ ένα ακόμη 20,6% 
ορίζονταν ως «Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 
μικροεπαγγελματίες». Η κρίση έπληξε έντονα τις κα-
τασκευαστικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις (βιο-
μηχανίες και πολύ περισσότερο βιοτεχνίες) που βα-
σίζονταν στην «ένταση εργασίας» και αυτό φυσικά 
επηρέασε, κυρίως, ακριβώς τα συγκεκριμένα επαγ-
γέλματα και ειδικότητες.

13 Καβουνίδη Τζ., «Η ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας», ό. π., σ. 84-91.
14 Καβουνίδη, ό. π., σ. 90.
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Στις αμέσως παραπάνω γραμμές έγινε επανειλημμέ-
να λόγος για «ανδρικό μεταναστευτικό εργατικό δυνα-
μικό». Και τι γίνεται με το γυναικείο εργατικό δυναμικό;

Σ’ αυτό το σημείο προβάλλει μια επιπλέον και πολύ 
σημαντική διάσταση του μεταναστευτικού φαινομένου, 
τόσο διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα. Πρόκειται για 
την «έμφυλη» διάσταση της μετανάστευσης και της 
εργασίας των μεταναστών/μεταναστριών, μια διάσταση 
που είναι αναγκαίο να τίθεται για την κατανόηση του 
φαινομένου. Δεν υπάρχει εδώ ο χώρος για εκτεταμένη 
πραγμάτευση του θέματος αυτού, που αποτελεί εξαι-
ρετικά ενδιαφέρον αυτοτελές αντικείμενο μελέτης· 
θα γίνουν απλώς κάποιες αναφορές στο πλαίσιο του 
αντικειμένου της παρούσας εργασίας.

Στην ίδια μελέτη της Τζ. Καβουνίδη, από την οποία 
αντλήσαμε στοιχεία παραπάνω, αναφέρεται ότι στα 
πρώτα τουλάχιστον χρόνια της εκδήλωσης της κρίσης, 
η ανεργία των μεταναστριών αυξήθηκε πολύ λιγότε-
ρο απ’ όσο αυτή των ανδρών μεταναστών. Κύρια αι-
τία γι’ αυτό ήταν και πάλι η κλαδική απασχόληση του 
γυναικείου, αυτή τη φορά, εργατικού δυναμικού: το 
45,1% των απασχολούμενων μεταναστριών απασχο-
λούνταν, το 2008, στον κλάδο «Δραστηριότητες σε 
ιδιωτικά νοικοκυριά», ενώ ένα άλλο 18,9% στις «Δρα-
στηριότητες υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης». 
Από την άποψη των ομάδων επαγγελμάτων, το 58% 
των απασχολουμένων μεταναστριών εντάσσονταν 
στην κατηγορία της ανειδίκευτης εργασίας15, ενώ σχε-
δόν το 27% στους απασχολούμενους στην παροχή 
υπηρεσιών, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε 
την «παροχή προσωπικών υπηρεσιών». Το γυναικείο 
μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό εξειδικεύτηκε, 
λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό, στην παροχή υπηρεσιών, 
στην κύρια ή βοηθητική οικιακή εργασία (καθαρισμός 
σπιτιών κ.τ.λ.), στη φύλαξη παιδιών και ηλικιωμένων 
και άλλες ανάλογες τέτοιες δραστηριότητες. Η μαζική 

απασχόληση μεταναστευτικού δυναμικού σε τέτοιες 
κατηγορίες δραστηριοτήτων δεν συνιστά ελληνική 
ιδιομορφία, αλλά ένα διεθνές φαινόμενο και τάση που 
συνδέεται με τη μαζική είσοδο των γηγενών γυναικών 
στην αγορά εργασίας (στην Ελλάδα αυτή γενικεύεται τη 
δεκαετία του 1980 και ιδίως τη δεκαετία του 1990), τη 
γενικευμένη, ως εκ τούτου, ανάγκη για συγκεκριμένες 
υπηρεσίες στήριξης του οικογενειακού νοικοκυριού, 
της φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης των 
παιδιών, της φροντίδας ηλικιωμένων μελών της 
ευρείας οικογένειας (ανάγκες που δεν καλύπτονται 
πλέον με τον παραδοσιακό τρόπο, αφού η «γυναίκα 
του σπιτιού» «βγήκε στη δουλειά»), σε συνδυασμό με 
την υποβάθμιση ή τη μη περαιτέρω αναγκαία ανάπτυξη 
των κοινωνικών υπηρεσιών εκπαίδευσης, πρόνοιας και 
φροντίδας που θα κάλυπταν αυτές τις νέες ανάγκες. 
Η εμφάνιση ενός μαζικού και ευέλικτου γυναικείου 
εργατικού δυναμικού, αλλοδαπής προέλευσης, χωρίς 
θεσμοθετημένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα 
(αρχικά, χωρίς καν άδεια παραμονής και εργασίας στην 
Ελλάδα), συλλογική οργάνωση και νοοτροπία, απαιτή-
σεις και «φωνή» γενικότερα, αξιοποιήθηκε ώστε οι νέες 
(νέες, στην Ελλάδα) αυτές ανάγκες να καλυφθούν με 
ιδιωτικό-εμπορευματικό τρόπο τη στιγμή που τα συ-
στήματα κοινωνικής πρόνοιας είτε υποβαθμίζονταν 
σταθερά, είτε, προ της κρίσης, δεν αναβαθμίζονταν 
στον βαθμό που απαιτούσε η ανάπτυξη των νέων 
αναγκών. Μια σειρά τέτοιες πολύ σημαντικές εργασί-
ες, που αφορούν πλευρές της κοινωνικής αναπαραγω-
γής της ζωής των εργαζομένων, έγιναν γρήγορα ντε 
φάκτο ειδικότητα των μεταναστριών. Μάλιστα, έχει 
αναπτυχθεί και μια ολόκληρη γκάμα «εθνικής εξειδί-
κευσης» σε μια σειρά από τέτοιες εργασίες. Οι μετα-
νάστριες από τις Φιλιππίνες ειδικεύονταν, από αρκετά 
παλιότερα, σε γενικά καθήκοντα οικιακής εργασίας και 
έρχονταν στην Ελλάδα με προετοιμασμένα συμβόλαια 

15 Για το ζήτημα της ανειδίκευτης εργασίας γενικά, αλλά και σε σύνδεση με τους μετανάστες, είναι χρήσιμη η μελέτη της Αθανασούλη Κ., «Το προφίλ 
της ανειδίκευτης εργασίας», στο Οικονομικές εξελίξεις, Περιοδική έκδοση του ΚΕΠΕ, τεύχος 20, Φεβρουάριος 2013, σσ. 35-42. Σ’ αυτή τη μελέτη, 
που βασίζεται σε επεξεργασία στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού του β΄ τριμήνου 2012, αναφέρεται ότι «στην επαγγελματική κατηγορία 
9 της ανειδίκευτης εργασίας, σχεδόν οι μισοί απασχολούμενοι είναι αλλοδαποί (το 44,7%)», ό. π., σ. 35. Όπως διευκρινίζεται παραπάνω στην ίδια 
σελίδα, καθώς και στο διάγραμμα στην επόμενη, «το μεγαλύτερο μέρος της ανειδίκευτης εργασίας καταλαμβάνουν οι “καθαριστές και βοηθοί 
οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων” (κωδ. 911: 48,9%), ακολουθούν με χαμηλότερο ποσοστό οι “εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας” (κωδ. 
921: 11,9%), οι “εργάτες ορυχείων και κατασκευών” (κωδ. 931: 7,7%), οι “εργάτες μεταποίησης” (κωδ. 932: 7,5%), καθώς και οι “εργάτες μεταφορών 
και αποθήκης” (κωδ. 933: 7,1%)». Με βάση την κατανομή της ανειδίκευτης εργασίας ανά κλάδο υπερεκπροσωπούνται, λοιπόν και εδώ οι αλλοδαποί 
εργαζόμενοι, ιδιαίτερα οι γυναίκες (καθαριστές και βοηθοί οικιών κ.τ.λ.) πέρα από την τεράστια γενική υπερεκπροσώπησή τους στην ανειδίκευτη 
εργασία (44,7% των ανειδίκευτων στη χώρα είναι αλλοδαποί). Σε άλλο σημείο της ίδιας μελέτης, αναφέρεται επίσης ότι «περισσότεροι αλλοδαποί [απ’ 
ότι  Έλληνες, σ. Α. Χ.] έρχονται αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο υπερεκπαίδευσης, δηλαδή κατέχουν μια θέση εργασίας για την οποία τα εκπαιδευτικά 
τους προσόντα είναι υψηλότερα από τις απαιτήσεις σε γνώσεις και δεξιότητες του επαγγέλματός τους», ό. π., σ. 37.
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σε συγκεκριμένα σπίτια, όπου ζουν, αρχικά τουλάχιστον, 
«εσώκλειστες»16. Μετανάστριες από τις χώρες της πρώην 
ΕΣΣΔ (ιδιαίτερα Ουκρανές, Γεωργιανές και Ρωσίδες) 
δουλεύουν μέσω συγκεκριμένων πρακτορείων εργα-
σίας που αποσπούν, ως προμήθεια-«μεσιτεία», μέρος 
του μισθού τους. Αυτές οι μετανάστριες έρχονται συ-
νήθως μόνες στην Ελλάδα για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Οι Αλβανίδες μετανάστριες που δραστηριο-
ποιούνται σε αυτό τον τομέα (μεγάλο μέρος της «πρώ-
της γενιάς» του αλβανικού μεταναστευτικού κύματος) 
εξειδικεύονται σε καθαρισμό σπιτιών και άλλες οικιακές 
εργασίες σε πιο ευέλικτη βάση, συνδυάζοντας αυτή 
τη δραστηριότητα με την εξυπηρέτηση και των δικών 
τους οικογενειακών αναγκών και συντελώντας, μ’ αυτό 
τον τρόπο, και στην αναβίωση ενός παραδοσιακού 
οικογενειακού κοινωνικού προτύπου («ο άνδρας είναι 
αυτός που βγαίνει έξω, ενώ η γυναίκα έχει την ευθύνη 
του σπιτιού και των παιδιών και συμβάλλει με την 
εργασία σε άλλα σπίτια στο οικογενειακό εισόδημα»)17. 
Ο προσωπικός, ταυτόχρονα και ιδιωτικός, χαρακτή-
ρας μιας σειράς τέτοιων εργασιών –ιδιαίτερα η φύλα-
ξη παιδιών και η φροντίδα ηλικιωμένων και ασθενών 
ατόμων, αλλά και η «γενικών καθηκόντων» βοηθητική 
οικιακή εργασία- έχει οδηγήσει κάποιους ερευνητές 
του φαινομένου να κάνουν λόγο για «θηλυκοποίηση» 
μιας σειράς εργασιών-προσωπικών υπηρεσιών. Ας 
αναφερθεί, ενδεικτικά, μια άποψη επ’ αυτού:

«Τουλάχιστον σε τέσσερις περιπτώσεις, η οικιακή 
εργασία μετατρέπεται σε θέμα προσωπικής συμπερι-
φοράς και συναισθηματικής φόρτισης και η εργαζό-

μενη έμμεσα ταυτίζεται με ρόλους και συναισθήματα 
που –εκτός της εργασίας– η κοινωνία προσδοκά από 
αυτήν. Αυτές οι περιπτώσεις συνοπτικά είναι: πρώτον η 
«μητρική» φροντίδα προς τα παιδιά ως προέκταση της 
μητρότητας σε εργασίες φύλαξης παιδιών· δεύτερον, 
η έμφυλη φροντίδα του νοικοκυριού ως προέκταση 
των «συζυγικών καθηκόντων» στον τομέα της 
καθαριότητας, τρίτον, η έμφυλη κατηγοριοποίηση της 
προστασίας ως προέκταση των καθηκόντων φροντίδας 
των νεότερων γυναικών προς τους ηλικιωμένους 
στον τομέα νοσοκομειακής φροντίδας· και, τέταρτον, 
το συναισθηματικό δέσιμο με την οικογένεια των 
εργοδοτών ως προέκταση της υπηρετικής σχέσης 
ή της οικιακής εργασίας γενικότερα. Εκτός, ότι είναι 
δύσκολο για την οικιακή εργάτρια να διακρίνει και να 
ξεχωρίσει συναισθήματα, καθήκοντα ή τη μισθωτή 
εργασία και τους ρόλους, πολλές φορές αδυνατεί 
να ξεχωρίσει εργασιακά δικαιώματα. Αδυνατεί η 
μετανάστρια να ξεχωρίσει ποιες είναι οι υποχρεώσεις 
της Πολιτείας και του εργοδότη απέναντί της αλλά 
και ότι η οικιακή μισθωτή εργασία αποτελεί κάτι το 
τελείως διαφορετικό από τη φύση της εργαζόμενης. 
Αυτές οι παραπάνω σχέσεις ως επί το πλείστον 
δημιουργούν αντιλήψεις προσωπικής υποχρέωσης 
των εργαζομένων προς τους εργοδότες, ατομικών 
ευθυνών και ωραιοποίησης των συνθηκών εργασίας. 
Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσονται τα περιθώρια 
εκμετάλλευσης, τα όρια ανοχής προς την αδήλωτη 
μη ασφαλισμένη εργασία και την αναζήτηση ατομικών 
λύσεων στα εργασιακά προβλήματα»18.

16 Για την απασχόληση και μια σειρά άλλα θέματα της ζωής των Φιλιππινέζων μεταναστριών στην Ελλάδα, βλ. Φούσκας Θ., «Κοινότητες» Μεταναστών 
και Εργασιακή Αντιπροσώπευση: Οι επιπτώσεις της χαμηλού κύρους εργασίας πέντε μεταναστευτικών ομάδων στη συμμετοχή στους εργασιακούς 
συλλόγους τους, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2012, σσ. 569-670. Ενδεικτικά και μόνο μπορεί να αναφερθεί ότι Φιλιππινέζες οικιακές εργάτριες 
απασχολούνται σε 130 χώρες του κόσμου. Συνιστούν το κατ’ εξοχήν υπόδειγμα της «θηλυκοποίησης» του διεθνούς εργατικού δυναμικού και ασκούν 
ακριβώς τα είδη εργασίας που αντιστοιχούν σε αυτό («γενικά καθήκοντα», καθαριότητα, φύλαξη παιδιών, φροντίδα ηλικιωμένων κ.ο.κ.), με τη μέγιστη 
δυνατή ευελιξία και εργασιακή διαθεσιμότητα απέναντι στον εκάστοτε εργοδότη. Πρόκειται για μια σύγχρονη διεθνή εργασιακή εξειδίκευση που 
απευθύνεται σε μεσαίου και ανώτερου εισοδήματος νοικοκυριά.

17 Βλ. Μαρούκης Θ., Οικονομική μετανάστευση στην Ελλάδα: Αγορά εργασίας και κοινωνική ένταξη, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2010, σσ. 146-147, όπου ανα-
φέρεται σχετικά μ’ αυτό το ζήτημα: «… η βάση στην οποία πατά η εργασιακή ηθική, πέραν από την στρατηγική αντίστασης στην τραυματική μετα-
ναστευτική εμπειρία, συνίσταται στην αλβανικής προέλευσης πολιτισμική αξία ότι ‘ο άνδρας βγαίνει πρώτος έξω από το σπίτι’ (kurbet) που ενισχύ-
θηκε από τη μεταναστευτική εμπειρία με τον άνδρα, μεταξύ άλλων, να φεύγει συνήθως πρώτος για το νέο προορισμό. Το αίσθημα ευθύνης που 
χαρακτηρίζει την εργασιακή ηθική και επιπλέον της προσδίδει ανδρικό πρόσημο είναι ουσιαστικά απόρροια της αξίας του κουρμπετιού. Αυτή επι-
φορτίζει με την κύρια υπευθυνότητα τον ‘άνδρα του σπιτιού’ και τον καθιστά ακόμη πιο διαλλακτικό να αλλάξει το εργασιακό του καθεστώς. Τίθε-
ται, με άλλα λόγια, ζήτημα προώθησης της ανδρικής και περιθωριοποίησης της γυναικείας απασχόλησης». Βεβαίως, το κύριο σε αυτή τη στάση εί-
ναι, κατά τη γνώμη μας, το ίδιο το γεγονός της μετανάστευσης, όχι μόνο σαν βιωμένη εμπειρία, αλλά και σαν πραγματικότητα ενώπιον της οποίας 
τα άτομα και οι οικογένειες ανασυγκροτούνται και «ανταποκρίνονται», αντλώντας φυσικά αξίες από την ιδιαίτερη παράδοσή τους. Η εν λόγω στά-
ση αφορά κυρίως την πρώτη γενιά των αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα που χρειάστηκε να επεξεργαστεί ιδιαίτερες στρατηγικές για την εγκα-
τάσταση σε μια ξένη χώρα και με το στόχο της δημιουργίας οικογένειας ή της οικογενειακής συνένωσης-επανένωσης.

18 Ψημμένος Ι., Σκαμνάκης Χ., Οικιακή εργασία των μεταναστριών και κοινωνική προστασία. Η περίπτωση των γυναικών από την Αλβανία και την Ουκρανία, 
εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008, σσ. 89-90.
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2010 2011 2012 2013 2013/2010

αριθμός 
επιχειρήσεων που 
ελέγχθηκαν

27.538 20.246 19.063 20.793 -6.745

(-24,5%)

Συνολικός αριθμός 
εργαζομένων 
στις επιχειρήσεις 
που ελέγχθηκαν

77.666 66.615 60.796 72.960 -4.706

(-6,1%)

ανασφάλιστοι 
εργαζόμενοι 
και ποσοστό τους 
επί του συνόλου 
των εργαζομένων

19.435

25,0%

19.968

30,0%

22.006

36,2%

23.153

31,7%

+3.718

(+19,1%)

Συνολικός 
αριθμός ημεδαπών 
εργαζομένων

56.467 45.983 40.876 52.167 -4.300

(-7,6%)

ήμεδαποί 
ανασφάλιστοι 
εργαζόμενοι 
και ποσοστό τους 
επί του συνόλου 
των ημεδαπών 
εργαζομένων

12.748

22,6%

11.821

25,7%

12.661

31,0%

14.479

27,8%

+1.731

(+13,6%)

Συνολικός αριθμός 
αλλοδαπών 
εργαζομένων

21.199 20.632 19.920 20.793 -406

(-1,8%)

αλλοδαποί 
ανασφάλιστοι 
και ποσοστό τους 
επί του συνόλου 
των αλλοδαπών 
εργαζομένων

6.687

31,5%

8.147

39,5%

9.345

46,9%

8.674

41,7%

+1.987

(+29,7%)

Πινακασ	8
μιΑ ΕικονΑ τηΣ ΑδηλωτηΣ ΕργΑΣιΑΣ ΣΕ ΣυγκΕκριμΕνουΣ κλΑδουΣ 
κΑι ΕπιΧΕιρηΣΕιΣ τηΣ ΕλληνικηΣ οικονομιΑΣ κΑτΑ τΑ Ετη 2010-2013, 
μΕ βΑΣη τΑ ΣτοιΧΕιΑ των ΕλΕγΧων ΣΕπΕ-ΕυπΕΑ

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων Σ.ΕΠ.Ε. 2010-2013
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Μείναμε λίγο παραπάνω σε αυτό το σημείο και γιατί 
τα συγκεκριμένα επαγγέλματα και είδη εργασιών είναι 
ιδιαίτερα απαιτητικά για τις εργαζόμενες που τα ασκούν, 
αλλά και γιατί αναδεικνύουν μιαπολύ σημαντική διά-
σταση της μετανάστευσης στην Ελλάδα, που αφορά 
όχι μόνο τους μετανάστες/μετανάστριες, αλλά και τη 
μεταβολή και το γίγνεσθαι της ελληνικής κοινωνίας 
συνολικά. Ουσιαστικά πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρές 
υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε ένα πολύ οργανωμένο 
σύστημα πρόνοιας. Αντί αυτού, οι μετανάστριες που 
ασκούν αυτά τα επαγγέλματα σήμερα βρίσκονται συχνά 
σε άτυπο καθεστώς απασχόλησης (η παραοικονομία 
είναι, πολύ συχνά, κανόνας εδώ), αντιμετωπίζουν έντονη 
συγκινησιακή φόρτιση συχνά στην εργασία τους και οι 
σχέσεις εργασίας βρίσκονται, όσον αφορά το επίσημο 
θεσμικό πλαίσιο, μεταξύ της μισθωτής εξαρτημένης 
εργασίας και μιας ευέλικτης αυτοαπασχόλησης, αφού 
η εξαρτημένη εργασία δύσκολα μπορεί να αποδειχθεί 
σ’ αυτόν τον τομέα, συγκριτικά με άλλες κατηγορίες 
επαγγελμάτων.

Συνολικά, για το μεταναστευτικό εργατικό δυ-
ναμικό και των δύο φύλων, και με βάση τα παραπά-
νω δεδομένα της παρούσας ενότητας και όχι μόνο, 
είναι περισσότερο αναγκαία, απ’ όσο στους Έλλη-
νες, η αναζήτηση και η εύρεση εργασίας, αφού αυτή, 
ελλείψει πρότερης ιδιοκτησίας και άλλων πιθανών 
εισοδημάτων στη χώρα, αποτελεί την αποκλειστική 
πηγή της επιβίωσής τους. Οι μετανάστες είναι, 
λοιπόν, πιο ευάλωτοι όσον αφορά τα εργασιακά τους 
δικαιώματα, την ασφαλιστική τους κάλυψη κ.ο.κ. Αν 
σε αυτό τον βασικό παράγοντα προστεθούν και τα 
προβλήματα της νομιμοποίησής τους ή μη, καθώς και 
τα είδη των εργασιών που ήσαν διαθέσιμα γι’ αυτούς 
στην ελληνική αγορά εργασίας (βασικά, «έντασης 
εργασίας» σε συγκεκριμένους κλάδους, για την πριν την 
κρίση περίοδο), γίνεται σαφές το γιατί αποτέλεσαν το 
τμήμα εκείνο του εργατικού δυναμικού που συνδέθηκε 
περισσότερο με την αδήλωτη εργασία στη χώρα. 
Βεβαίως, η εκτεταμένη παραοικονομία και η αδήλωτη 
εργασία χαρακτήριζαν από πολύ παλιότερα σημαντικό 
τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα. Τα 
μαζικά ρεύματα μεταναστευτικής εισροής μετά το 1990 
λειτούργησαν σαν δεξαμενή άντλησης φτηνού εργατικού 
δυναμικού που ήταν δυνατό να εργαστεί ανασφάλιστα 

και ευέλικτα και αυτό συνέβη σε μεγάλο βαθμό· και σε 
αυτό συνέβαλε τόσο η κρατική μεταναστευτική πολιτική, 
όσο και η αδυναμία πλήρους ελέγχου της ελληνικής 
αγοράς εργασίας από τις μονίμως υποστελεχωμένες 
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Βεβαίως, στα χρόνια 
της κρίσης και στον φόντο των διαρκώς διογκούμενων 
και οξυμμένων προβλημάτων στην αγορά εργασίας, 
έγινε μια προσπάθεια καλύτερης παρακολούθησης 
και ελέγχου της κατάστασης σχετικά με την αδήλωτη 
απασχόληση στη χώρα. Σημαντική πηγή καταγραφής 
της αδήλωτης-ανασφάλιστης εργασίας στη χώρα 
αποτέλεσαν, από το 2010, οι «τακτικοί έλεγχοι από 
μεικτά κλιμάκια, αποτελούμενα από υπαλλήλους του 
Σ.ΕΠ.Ε. και της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης 
(ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ σε επιχειρήσεις»19. Οι εν λόγω έλεγ-
χοι έγιναν σε επιχειρήσεις κλάδων που εκτιμάται ότι 
χαρακτηρίζονται περισσότερο από άλλους από την 
ύπαρξη σε αυτούς ανασφάλιστης εργασίας (κατασκευ-
ές, ξενοδοχεία-εστιατόρια, μεταποίηση, εμπόριο κ.ά.), 
αλλά και γενικότερα παραβιάσεων της εργατικής νο-
μοθεσίας, επομένως, όπως δηλώνεται και στις ίδιες 
τις Εκθέσεις Πεπραγμένων του ΣΕΠΕ (η τελευταία Έκ-
θεση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο αναφέρεται 
στο 2013), η εικόνα που αποκτάται από αυτούς δεν 
αντιπροσωπεύει το σύνολο των επιχειρήσεων, δηλαδή 
η αδήλωτη εργασία υπεραντιπροσωπεύεται εδώ σε 
σχέση με το σύνολο των κλάδων και επιχειρήσεων της 
οικονομίας, άρα πρόκειται για ενδεικτική-επιλεκτική 
προσέγγιση και όχι για κανονική καταγραφή του 
φαινομένου. Από αυτά τα στοιχεία των εν λόγω Εκθέσεων 
προκύπτουν και ορισμένα που αφορούν συγκριτικά σε 
Έλληνες και αλλοδαπούς μετανάστες σχετικά με την  
αδήλωτη-ανασφάλιστη εργασία, που παρατίθενται 
στον Πίνακα 8.

Από τα στοιχεία του πίνακα, προκύπτει, α) ότι 
το ποσοστό της αδήλωτης-ανασφάλιστης εργασίας 
παρουσιάζει γενικά αυξητική τάση στα χρόνια της 
κρίσης –τουλάχιστον στην τετραετίας της κλιμάκωσής 
της μεταξύ 2010 και 2013, έστω κι αν εδώ γίνεται λόγος 
για τους πιο «ύποπτους» κλάδους και επιχειρήσεις σε 
ό,τι αφορά τη διάδοση της αδήλωτης εργασίας– και 
β) ότι η αδήλωτη-ανασφάλιστη εργασία, που ήταν και 
πριν πιο διαδεδομένη στους μετανάστες απ’ ότι στους 
ημεδαπούς, αυξάνεται ακόμη περισσότερο από πριν για 

19 Βλ . Έκθεση Πεπραγμένων του Σ.ΕΠ.Ε., 2012, σ. 64.



ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

192

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 σύνολο	
2007-
2013

Άγνωστη 0 0 0 0 0 2

(3,13%)

0 2

(0,30%)

ελληνική 71

(61,74%)

101

(71,13%)

65

(57,52%)

63

(67,02%)

54

(77,14%)

43

(67,19%)

46

(68,66%)

443

(66,61%)

Άλλης 
χώρας ε.ε.

3

(2,61%)

4

(2,82%)

7

(6,19%)

4

(4,26%)

2

(2,86%)

1

(1,56%)

4

(5,97%)

25

(3,75%)

χώρας 
εκτός ε.ε.

41

(35,65%)

37

(26,06%)

41

(36,28%)

27

(28,72%)

14

(20,0%)

18

(28,13%)

17

(25,37%)

195

(29,32%)

Σύνολο 115 142 113 94 70 64 67 665

Πινακασ	9
μΕθνικοτητΑ/υπηκοοτητΑ των θΑνοντων των ΑνΑγγΕλθΕντων  
Στο Σ.Επ.Ε. θΑνΑτηφορων ΕργΑτικων ΑτυΧημΑτων κΑτΑ τΑ Ετη 2007-2013,  
ΣΕ ΑριθμουΣ κΑι ποΣοΣτΑ

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων Σ.ΕΠ.Ε. 2010-2013
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τους πρώτους συγκριτικά με τους δεύτερους, δηλαδή 
οι μετανάστες εξακολουθούν να είναι «πρωταθλητές» 
στην αδήλωτη εργασία και στα χρόνια της κρίσης – 
κι αυτό τη στιγμή που ο αριθμός τους στην Ελλάδα 
μειώνεται αισθητά, όπως αναφέρθηκε σε προηγού-
μενη ενότητα του κειμένου20.

Ένα άλλο σοβαρό θέμα σχετικά με την απασχόλη-
ση των μεταναστών στην Ελλάδα αφορά την αμοι-
βή της εργασίας των μεταναστών σε σχέση με τους  
Έλληνες εργαζόμενους. Σύμφωνα με στοιχεία της Έρευ-
νας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ του β΄ τριμήνου 
του 2008, «παρατηρείται μεγάλο μισθολογικό χάσμα 
ανάμεσα στους απασχολούμενους ελληνικής και ξένης 
υπηκοότητας»21. Φαίνεται, ωστόσο, χωρίς ενδεχομένως 
να αποκλείονται και εκτεταμένα περιστατικά διακρίσεων 
σε βάρος των μεταναστών, ότι μεγάλο μέρος αυτής 
της διαφοράς οφειλόταν στην ασυμμετρία μεταξύ 
του συνόλου των κλάδων της οικονομίας και των 
κλάδων εκείνων που κατά κύριο λόγο απασχολούνταν 
το μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό, εντός των 
οποίων οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ Ελλήνων 
και ξένων ήσαν πολύ μικρότερες, ενώ, γενικά, υπήρχαν 
και μεγάλες μισθολογικές διαφορές μεταξύ και των 
ίδιων των μεταναστών22, σε συνάρτηση με τους κλά-
δους που απασχολούνταν23. Φαίνεται, πάντως, ότι 
μετά από δύο σχεδόν δεκαετίες στην Ελλάδα και μετά 
από πολλές στερήσεις για πολλά από τα χρόνια αυτά, 
πάρα πολλή προσπάθεια και δουλειά (και με μεγάλη 
προσφορά και συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας) ένα όχι ασήμαντο τμήμα μεταναστών της 

δεκαετίας του 1990 είχε, προς το τέλος της δεκαετί-
ας του 2000, βελτιώσει την οικονομική και κοινωνική 
κατάστασή του και αποκτούσε σιγά σιγά τη θέση του 
στην ελληνική κοινωνία (μαζί του και η δεύτερη γενιά, 
τα παιδιά εκείνων των πρώτων μεταναστών που, 
ουσιαστικά, είναι ενταγμένα στην ελληνική πραγμα-
τικότητα και αποτελούν τμήμα της).

Και τότε ξέσπασε η οικονομική κρίση, που έπληξε τόσο 
τους ντόπιους, όσο και τους μετανάστες αλλοδαπούς 
(αλλά και τους «ντόπιους αλλοδαπούς», αν είναι δόκιμο 
να εκφραστεί κανείς έτσι για τη δεύτερη γενιά των 
αλλοδαπών μεταναστών στην Ελλάδα). Χτυπήθηκαν, 
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, με ιδιαίτερη ένταση, 
ακριβώς οι κλάδοι του ιδιωτικού τομέα στους οποίους 
συγκεντρωνόταν σε μεγάλο βαθμό η απασχόληση των 
μεταναστών24. Ταυτόχρονα, η κρίση έπληξε, όπως εί-
ναι φυσικό, ιδιαίτερα τους μισθωτούς εργαζόμενους, 
κατηγορία στην οποία, όπως επίσης αναφέρθηκε, 
υπερεκπροσωπούνται οι αλλοδαποί-μετανάστες.

Ένα ακόμη, πολύ σημαντικό μάλιστα και ιδιαιτέρως 
ενδεικτικό κριτήριο για τα χαρακτηριστικά της 
απασχόλησης των μεταναστών στην Ελλάδα, τόσο πριν, 
όσο και κατά τη διάρκεια της παρούσας οικονομικής 
κρίσης, είναι το μερίδιό τους στα εργατικά ατυχήματα 
στη χώρα. Στον Πίνακα 9, δίνεται, με βάση τους σχε-
τικούς πίνακες που παρατίθενται στις Εκθέσεις Πε-
πραγμένων του ΣΕΠΕ, η εθνικότητα/υπηκοότητα των 
θυμάτων θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων κατά 
την επταετία 2007-2013, δηλαδή τόσο πριν, όσο και 
στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

20 Για την αδήλωτη-ανασφάλιστη εργασία, βλ. και Χαρίσης Α., «Πλευρές του φαινομένου της αδήλωτης απασχόλησης στην Ελλάδα», στο Ετήσια 
Έκθεση του ΕΙΕΑΔ, 2015, απ’ όπου και τα στοιχεία που παρατίθενται εδώ.

21 Καβουνίδη Τζ., «Η ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας», ό. π., σ. 96.
22 Καβουνίδη Τζ., ό. π., σ. 98.
23 Για πλευρές του ζητήματος των ατομικών εργασιακών σχέσεων και των εργασιακών δικαιωμάτων των μεταναστών, βλ. Καψάλης Α., «Διαχείριση 

των διακρίσεων στην απασχόληση: ο ρόλος της εργοδοτικής πλευράς», στο Καψάλης Α. (Επιμ.), Αδήλωτη απασχόληση και «νομιμοποίηση» των 
μεταναστών. Η πρόκληση της μεταναστευτικής πολιτικής, Μελέτες ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Αθήνα 2007, σσ. 329-384.

24 Κατά μια έννοια, από την παρούσα κρίση, στην Ελλάδα, χτυπήθηκε ακριβώς το λεγόμενο «νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο» εργασίας και κοινωνικοοικονομικής 
ανάπτυξης που αναφέρθηκε παραπάνω και, στο πλαίσιο αυτό, και η ύπαρξη της μαζικής μεταναστευτικής εργασίας που το υποστήριζε, κάτι που, 
σ’ έναν ορισμένο βαθμό, ήταν αναμενόμενο. Όπως σημειώνει ένας ερευνητής (βλ. Μαρούκης Θ., ό. π., σ. 158), «με άλλα λόγια, η μετανάστευση 
εξελίσσεται όσο “περιχαρακωμένη” και αν φαίνεται υπο της επικρατούσες συνθήκες απασχόλησής τους [των μεταναστών, σημ. Α. Χ.]. Η γραμμή, όμως, 
της περιθωριοποίησης των κύριων επαγγελμάτων των μεταναστών/τριών πρόκειται να οδηγήσει σε κρίση ποσότητας και ποιότητας προσφερόμενης 
εργασίας αυτών των χώρων. Η αντίσταση των μεταναστών/τριών στην αποειδίκευση από την πλευρά τους και μόνο δεν αρκεί για να προχωρήσει 
η διαδικασία αναβάθμισης, “δημιουργικής καταστροφής” των χώρων εργασίας τους». Βεβαίως, δεν επρόκειτο απλώς για ένα «μοντέλο», αλλά 
για έναν ιστορικά συγκεκριμένο τύπο ανάπτυξης στο πλαίσιο της διεθνούς-παγκόσμιας καπιταλιστικής αγοράς. Η κάθε είδους μαζική εξειδίκευση 
του εργατικού δυναμικού, περισσότερο ή λιγότερο «άκαμπτη» ή «ευέλικτη», δεν συνιστά απλώς θέμα προτίμησης ή επιλογής της κάθε χώρας, 
αλλά εξαρτάται από την πραγματική θέση που αυτή η χώρα, κοινωνία και οικονομία κατέχει στο διεθνές σύστημα καπιταλιστικών οικονομικών και 
πολιτικών σχέσεων, την μεγαλύτερη ή μικρότερη κλαδική «εξειδίκευση» της οικονομίας της χώρας συνολικά μέσα σε αυτό το σύστημα διεθνούς 
αγοράς. Κατά τα άλλα, βεβαίως και «η μετανάστευση εξελίσσεται», είτε τη δούμε σαν διεθνές φαινόμενο, είτε αν την εξετάσουμε σαν το γίγνεσθαι 
ενός μαζικού σώματος μεταναστών σε μια ορισμένη ιστορική περίοδο, σε μια ορισμένη χώρα ή περιοχή.
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Τα στοιχεία του πίνακα, με το σκοτεινό τους 
σημαινόμενο, μάς δίνουν μια ενδεικτική εικόνα για 
κάποια πράγματα που αφορούν την εξέλιξη της 
οικονομικής και εργασιακής πραγματικότητας στην 
Ελλάδα. Πρώτον, η αισθητή μείωση των θανατηφόρων 
εργατικών ατυχημάτων, ιδιαίτερα από το 2011 και μετά, 
είναι σαφές ότι δεν οφείλεται σε κάποια θεαματική 
βελτίωση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αλλά 
στη μεγάλη μείωση της παραγωγικής δραστηριότητας 
στη χώρα, που είναι ακόμη μεγαλύτερη μάλιστα σε 
εκείνους τους κλάδους που χαρακτηρίζονται από 
σοβαρά, ενίοτε και θανατηφόρα, εργατικά ατυχήματα, 
δηλαδή τις κατασκευές και τη μεταποιητική βιομηχανία. 
Δεύτερον, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα σημεία 
αυτής της ενότητας, οι κλάδοι αυτοί απασχολούσαν 
την πλειονότητα του ανδρικού μεταναστευτικού 
δυναμικού· θα περίμενε, λοιπόν, κανείς ότι το ποσοστό 
των αλλοδαπών θυμάτων των εργατικών ατυχημάτων 
θα είχε μειωθεί κατακόρυφα. Κάτι τέτοιο όμως δεν 
συμβαίνει, όπως φαίνεται και στον πίνακα, αφού, με 
εξαίρεση το 2011, το μερίδιο των θανόντων μετανα-
στών στο συνολικό αριθμό θανόντων ετησίως αγγίζει 
ή ξεπερνά, και στη διάρκεια της κρίσης, το 30% των 
συνολικών θυμάτων. Και αυτό συμβαίνει όταν, όπως 
έχει αναδειχθεί πρωτύτερα, στην περίοδο αυτή 
διαπιστώνεται αναλογικά μεγαλύτερη έξοδός τους 
από τη χώρα, αλλά και μεγαλύτερη ανεργία ανάμεσά 
τους σε σύγκριση με τους γηγενείς. Το δε συνολικό 
μερίδιό τους στους θανάτους από εργατικά ατυχήματα 
στην επταετία που αναφέρεται στον πίνακα 9 είναι 
πραγματικά τεράστιο, δυσανάλογο σε σχέση με το 
μερίδιό τους στον πληθυσμό και τους απασχολούμενους: 
220 θανόντες σε εργατικά ατυχήματα επί συνόλου  
665, σημαίνει 33,1%, το ένα τρίτο δηλαδή, τη 
στιγμή που οι μετανάστες συνιστούν το 10,5% των 
απασχολουμένων και το 13% των μισθωτών στη χώρα, 
όπως προαναφέρθηκε.

Συνοπτικά, λοιπόν, οι αλλοδαποί μετανάστες της 
χώρας δραστηριοποιούνταν κατά τη συντριπτική τους 
πλειονότητα στον ιδιωτικό τομέα, σε συγκεκριμένους 
κλάδους και επαγγέλματα, κατά κύριο λόγο φυσικής-
χειρωνακτικής εργασίας και με όρους μισθωτής 
εξαρτημένης εργασίας. Αποτελώντας το 8,4% του 
συνολικού πληθυσμού το 2011 (το 2015 το ποσοστό 
τους είχε πέσει στο 7,6%), συνιστούσαν την ίδια χρο-
νιά το 11,1% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, το 
10,5% των απασχολουμένων, το 14% των ανέργων, το 
13,1% των μισθωτών εργαζομένων, ενώ διαχρονικά 
συνιστούν δυσανάλογα μεγάλο τμήμα της αδήλωτης-
ανασφάλιστης εργασίας και επίσης αντιπροσωπεύουν 
το 33% των θυμάτων των θανατηφόρων εργατικών 
ατυχημάτων, ενώ είναι προφανές ότι η συνεισφορά 

τους στην οικονομική ανάπτυξη και την παραγωγή 
πλούτου στη χώρα τα τελευταία 25 χρόνια υπήρξε 
πολύ σημαντική, έως και καθοριστική, σε μια σειρά 
κλάδων. Οι ατομικές εργασιακές σχέσεις των περισ-
σότερων εξ αυτών καθορίζονται από τους κλάδους 
και τις επαγγελματικές ειδικότητες που δραστηριο-
ποιούνται και οι οποίες έχουν, εκτός των άλλων, και 
μια σαφή «έμφυλη» διάσταση, όπως αναφέρθηκε πα-
ραπάνω, ενώ σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική και 
εργασιακή τους διαδρομή έπαιξαν οι περιπέτειες της 
πορείας νομιμοποίησής τους στην ελληνική κοινωνία.

Όσον αφορά τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις των 
μεταναστών στην Ελλάδα, η συνολική εικόνα υπήρξε 
αρκετά ποικιλόμορφη κατά το παρελθόν, όπως και η 
σχέση τους με τα εργατικά συνδικάτα της χώρας και η 
συμμετοχή τους σε αυτά. Με βάση τα, αρκετά διάσπαρτα, 
στοιχεία που μπορέσαμε να δούμε, παρατηρείται καταρχήν 
σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των φύλων σε αυτό το 
ζήτημα, λόγω ακριβώς και της έμφυλης διάστασης της 
εργασίας των μεταναστών που προαναφέρθηκε. Τμήμα 
του ανδρικού μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού 
φαίνεται ότι συμμετείχε σε συλλογικές συνδικαλιστικές 
δράσεις και ήταν ενταγμένο σε συλλογικές ρυθμίσεις 
που αφορούσαν το συνολικό εργατικό δυναμικό της 
χώρας ανά κλάδο και επιχείρηση. Μαζική συμμετοχή 
μεταναστών υπήρξε, κατά πρώτο λόγο, στην Ομοσπονδία 
Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, όπου 
αποτελούσαν την πλειονότητα των μελών της, καθώς 
και σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα στον 
κλάδο της μεταποίησης, όπως η ΟΕΚΙΔΕ (Ομοσπονδία 
Εργαζομένων Κλωστοϋφαντουργίας, Ιματισμού και 
Δέρματος), όπου ευθύς εξαρχής καθιερώθηκε η ένταξη 
των μεταναστών στα σωματεία σε ισότιμη βάση με τους 
ντόπιους εργαζόμενους, στους ξενοδοχοϋπαλλήλους 
και τον τουρισμό, σε μονάδες ανακύκλωσης κ.ο.κ. 
Μικρότερη ήταν η συμμετοχή μεταναστών σε συλλογικές 
συνδικαλιστικές δραστηριότητες σε χώρους γενικά του 
τριτογενούς τομέα, ενώ ιδιαίτερα προβληματική ήταν η 
κατάσταση σε ό,τι αφορά τους μετανάστες εργαζόμενους 
του πρωτογενή-αγροτικού τομέα, όπου δεν έλειψαν, 
κατά καιρούς, και φαινόμενα εκτεταμένης βίας και 
τρομοκρατίας των εργοδοτών ενάντια σε μετανάστες 
(λ.χ. τα γεγονότα στη Νέα Μανωλάδα και αλλού). Για το 
γυναικείο μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό τα πράγματα 
ήταν πολύ χειρότερα σε αυτό το ζήτημα, τόσο όσον 
αφορά τις συλλογικές ρυθμίσεις της εργασίας τους και 
τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, όσο 
και ακόμα περισσότερο όσον αφορά την οργάνωση και 
συμμετοχή τους σε συλλογικούς συνδικαλιστικούς φορείς 
διεκδίκησης. Οι συλλογικοί φορείς των μεταναστών ως 
αλλοδαπών («μεταναστευτικές κοινότητες»), φυσικά, 
συνιστούν κατ’ ουσίαν «εθνικοτοπικούς» φορείς, που 
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μόνο περιστασιακά και στα αρχικά στάδια της εισόδου 
των μεταναστών στη χώρα μπορούν να συμβάλλουν 
στην εργασιακή ένταξη των μεταναστών – αλλά και 
τότε ακόμη, μόνο σε συνδυασμό με τη βοήθεια των 
ντόπιων φορέων-συνδικάτων. Γενικά, τα προβλήματα 
συνδικαλιστικής έκφρασης και οργάνωσης των 
μεταναστών συνιστούν το σημαντικότερο ίσως 
στοιχείο-δείκτη όσον αφορά την πραγματική ένταξή 
τους στην ελληνική κοινωνία. Διαφοροποιημένη είναι 
και η συμμετοχή των μεταναστών στα συνδικάτα, με 
βάση την εθνική καταγωγή ή προέλευση, την ηλικία, 
το χρονικό σημείο της πρώτης μαζικής άφιξης στην 
Ελλάδα, την ιδιαιτερότητα της κουλτούρας ή πολιτισμού 
κάθε εθνικής ή εθνοτικής ομάδας, την αιτία της μαζικής 
άφιξης (για παράδειγμα, υπάρχει διαφορά μεταξύ της 
δεκαετίας του 1990 που κατέφθασαν μαζικά κύματα 
ανατολικοευρωπαίων και της δεκαετίας του 2000, οπότε 
ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό η εισροή μεταναστών από το  
Αφγανιστάν και την ινδική υποήπειρο, ενώ και σήμερα 
διαφορετικό φαινόμενο είναι οι Σύροι και Ιρακινοί 
πρόσφυγες).

Τα παραπάνω αναφέρονται, σε μεγάλο βαθμό, στην 
προ κρίσης περίοδο, στο χρονικό διάστημα από τις αρ-
χές της δεκαετίας του 1990 μέχρι και το τέλος της δε-
καετίας του 2000. Σήμερα, στο πλαίσιο της κρίσης –που 
δεν είναι μόνον ελληνική, αλλά διεθνής και συνδέεται 
με παγκόσμιου χαρακτήρα ανακατατάξεις σε οικονομικό, 
πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο- η κατάσταση και του 
μεταναστευτικού ζητήματος γίνεται πιο έντονη και οξεία, 
καθώς και πιο πρωτόγνωρη, πραγματικά πρωτότυπη. 
Η πρώτη γενιά των (κατά βάση ανατολικοευρωπαίων, 
και κυρίως Αλβανών) μεταναστών του 1990 δίνει τη 
θέση της στη δεύτερη γενιά (δηλαδή στους «ντόπιους 
αλλοδαπούς» που αναφέρθηκαν παραπάνω), γεννημέ-
νη και μεγαλωμένη στην Ελλάδα, που ένα μέρος της 
σπουδάζει κι ένα άλλο έχει ήδη μπει στην αγορά εργα-
σίας, για πρώτη φορά ως συστατικό τμήμα της ελλη-
νικής κοινωνίας (αλλά δίχως την ιδιότητα του πολίτη 
της χώρας!), σε συνθήκες, όμως, που, με διαφορετι-
κό τρόπο, είναι σχεδόν εξίσου δύσκολες με εκείνες 
που αντιμετώπισαν οι γονείς της. Η διαφορά σήμερα 
είναι ότι αυτή η γενιά θα αντιμετωπίσει τα υπάρχοντα 
προβλήματα μαζί με το σύνολο της νέας γενιάς της 
ελληνικής κοινωνίας.

Όσον αφορά την περαιτέρω εξέλιξη του συνολι-
κού μεταναστευτικού ζητήματος στην Ελλάδα, και όχι 
μόνο, στο οποίο προστίθεται σήμερα και το προσφυγικό 
(ας μη λησμονάται, πάντως, ότι εκτός από προσφυγιά 
λόγω πολέμου, υπάρχει και οικονομική προσφυγιά – 
μαζικές ροές σύγχρονων εξαθλιωμένων που διατρέχουν 
τον κόσμο, ενώ αναδύονται ακόμη και στο εσωτερικό 
των περισσότερων αναπτυγμένων καπιταλιστικών 
κοινωνιών), αυτή βρίσκεται σε συνάρτηση τόσο με τις 
παραπέρα διεθνείς εξελίξεις, όσο και κυρίως με την 
οικονομική, πολιτική, ιδεολογική αντιπαράθεση στο 
εσωτερικό της κάθε σύγχρονης κοινωνίας, στην οποία 
αναπόφευκτα θα συμμετάσχει και σημαντικό τμήμα 
του μεταναστευτικού (ή πρώην μεταναστευτικού-με-
ταναστεύσαντος) πληθυσμού της χώρας.

6.	 καΠόιΕσ	γΕνικΕσ	ΕκτιμΗσΕισ	
μΕ	βασΗ	τΗν	ΠραγματΕυσΗ	
Πόυ	ΠρόΗγΗθΗκΕ

Η μετανάστευση, όντας καταρχήν ένα διεθνές ιστο-
ρικό φαινόμενο25, είναι μια έννοια και μια ιστορική 
πραγματικότητα στενά συνδεδεμένη με την ίδια την 
ιστορία της νεότερης, και όχι μόνο, Ελλάδας, αφού 
υπήρξε κατ’ εξοχήν χώρα αποστολής μεταναστών 
στο παρελθόν. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 
ωστόσο, έγινε χώρα μαζικής υποδοχής αλλοδαπών 
μεταναστών. Αυτή η διαδικασία υποδοχής μεταναστών 
συνιστά και το σημερινό μεταναστευτικό ζήτημα στη 
χώρα, αν και τα τελευταία χρόνια, μετά την εκδήλωση 
και κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης, φαίνεται 
ότι γίνεται εκ νέου και χώρα αποστολής εργατικού 
δυναμικού στο εξωτερικό.

Ο αλλοδαπός μεταναστευτικός πληθυσμός της 
Ελλάδας ανερχόταν, το 2011, στο 8,4% του συνολι-
κού πληθυσμού, ενώ, κατ’ εκτίμησιν της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 
2015 είχε μειωθεί στο 7,6%. Τα τελευταία χρόνια δε, ο 
αριθμός των εξερχομένων (Ελλήνων και αλλοδαπών) 
από τη χώρα τείνει να είναι διπλάσιος εκείνου των 
εισερχομένων σε αυτή.

Ο αλλοδαπός μεταναστευτικός πληθυσμός της Ελ-
λάδας προέρχεται, κατά τα τρία τέταρτα, από την Ανα-
τολική Ευρώπη, ενώ πάνω από το μισό του συνολικού 

 
25 Για μια χρήσιμη ανασκόπηση των θεωριών γύρω από το φαινόμενο της μετανάστευσης γενικά, βλ. Green N. L., Οι δρόμοι της μετανάστευσης. 

Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, Σαββάλας, Αθήνα 2010.
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μεταναστευτικού πληθυσμού είναι Αλβανοί πολίτες. Ο 
μετανάστες είναι εγκατεστημένοι κυρίως στα αστικά 
κέντρα. Σχεδόν οι μισοί εξ αυτών είναι εγκατεστημένοι 
στην Αττική και σχεδόν οι μισοί μετανάστες της  
Αττικής διαμένουν στο κέντρο του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος της Πρωτεύουσας, στα όρια του 
Δήμου Αθηναίων.

Οι αλλοδαποί μετανάστες συνιστούν σημαντικό 
τμήμα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας 
(11,1%, το 2011), των απασχολουμένων (10,5%), αλλά, 
μετά από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, και των 
ανέργων. Η οικονομική κρίση έπληξε τους μετανάστες 
πιο έντονα από τους Έλληνες εργαζόμενους. Πρόκειται 
βασικά για εργατικό, μισθωτό, στη μεγάλη πλειονότητά 
του (πάνω από 85%), πληθυσμό, που συνιστούσε, το 2011, 
το 13,1% της συνολικής μισθωτής εργασίας στη χώρα. 
Πριν την κρίση, το μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό 
απασχολούνταν, σε μεγάλο βαθμό, σε συγκεκριμένους 
οικονομικούς κλάδους όπου κυριαρχούσε η παραγωγή 
μέσω «έντασης εργασίας». Το μεγαλύτερο μέρος 
του ανδρικού μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού 
συγκεντρωνόταν κατά κύριο λόγο στις κατασκευές και 
κατά δεύτερο λόγο στη μεταποίηση. Στον βαθμό που η 
οικονομική κρίση έπληξε με μεγάλη δριμύτητα ακριβώς 
αυτούς τους κλάδους, και ιδιαίτερα τις κατασκευές, 
οι συνέπειές της για τους εργαζόμενους μετανάστες 
υπήρξαν εξαιρετικά δραματικές. Το γυναικείο εργατικό 
δυναμικό, αντίστοιχα, συγκεντρωνόταν στην παροχή 
προσωπικών υπηρεσιών (δραστηριότητες σε ιδιωτικά 
νοικοκυριά κ.τ.λ.). Παρατηρείται πολύ έντονη «έμφυλη» 
διαφοροποίηση στην απασχόληση των μεταναστών 
και μεταναστριών στην Ελλάδα. Όσον αφορά την 
εξειδίκευση, στους άνδρες κυριαρχεί η επαγγελματική 
κατηγορία του ειδικευμένου τεχνίτη, ενώ στις γυναίκες 
η ανειδίκευτη εργασία. Γενικά, ο μεταναστευτικός 
εργατικός πληθυσμός απασχολούνταν κυρίως σε θέσεις 
φυσικής-χειρωνακτικής μισθωτής εργασίας, ενώ ήταν 

πολύ πιο διαδεδομένη σε αυτόν, απ’ ότι στους Έλληνες 
εργαζόμενους, η αδήλωτη ανασφάλιστη εργασία, κάτι 
που συνεχίστηκε και εντάθηκε περαιτέρω στη διάρκεια 
της κρίσης. Η μεγάλη συνεισφορά των μεταναστών 
εργαζομένων στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας τις 
τελευταίες δεκαετίες, καθώς και η ιδιαίτερη κλαδική 
τους εξειδίκευση εκδηλώνεται με τον πιο έντονο τρόπο 
στο μερίδιο που κατέχουν στα εργατικά ατυχήματα 
που καταγράφηκαν στη χώρα αυτά τα χρόνια, ενώ 
είναι αξιοσημείωτο ότι και στα χρόνια της κρίσης πάνω 
από το 30% των θανόντων σε τέτοια ατυχήματα είναι 
αλλοδαποί. Οι εργασιακές σχέσεις, ατομικές και συλλογικές, 
των μεταναστών στην Ελλάδα σταδιακά βελτιώθηκαν 
στη δεκαετία του 2000, στο βαθμό που εντάσσονταν 
στην ελληνική πραγματικότητα και απασχόληση, για 
να χειροτερεύσουν ραγδαία στην πορεία κλιμάκωσης 
της κρίσης. Σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας για 
τις εργασιακές σχέσεις και γενικά για το σύνολο των 
πλευρών της ζωής των μεταναστών ήταν οι διάφορες 
περιπέτειες της νόμιμης παραμονής τους στην Ελλάδα, 
δηλαδή η κρατική μεταναστευτική πολιτική.

Μεγάλο τμήμα του μεταναστεύσαντος στην Ελλά-
δα αλλοδαπού πληθυσμού συνιστά πλέον οργανικό 
κομμάτι του πληθυσμού της χώρας, ενώ υπάρχει πλέ-
ον και μια δεύτερη, γεννημένη και μεγαλωμένη στην 
Ελλάδα, γενιά παιδιών των μεταναστών, που στην ου-
σία είναι απόλυτα ενταγμένη και ενσωματωμένη στην 
ελληνική κοινωνική, πολιτική, οικονομική, πολιτισμική 
πραγματικότητα, συνιστά τμήμα του μόνιμου και 
«κανονικού» πληθυσμού της χώρας – αλλά… δίχως 
την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.

Η περαιτέρω εξέλιξη του μεταναστευτικού ζητή-
ματος στην Ελλάδα θα εξαρτηθεί τόσο από τις διε-
θνείς εξελίξεις και ανακατατάξεις, όσο και κυρίως από 
την ανάπτυξη του προβληματισμού, της συζήτησης 
και της αντιπαράθεσης μεταξύ των κοινωνικών τάξε-
ων στο εσωτερικό της χώρας.
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1.	 Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της παρούσης Ετήσιας Εκθεσης το 
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού (ΕΙΕΑΔ) σχεδίασε μαζί με την εταιρεία 

Καπαresearch τη διεξαγωγή έρευνας για τους πρόσφυ-
γες, όπου έμφαση δόθηκε στην καταγραφή:

 ■ των δημογραφικών χαρακτηριστικών τους, 

 ■ των κοινωνικο-πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους,

 ■ του επιπέδου εκπαίδευσής τους, 

 ■ του επίπεδου εργασιακής τους εμπειρίας και

 ■ των τυχόν επιπρόσθετων δεξιοτήτων τους. 

Ένας από τους στόχους για τη διεξαγωγή της συγκε-
κριμένης έρευνας ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας 
παρέμβασης της ελληνικής πολιτείας στο προσφυγι-
κό και πιο συγκεκριμένα η διερεύνηση των μεγεθών 
που θα επηρεάσουν την προσφορά εργασίας από τους 
πρόσφυγες που τελικώς θα παραμείνουν στη χώρα 
(μετά τη συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας) και αποτελούν οι-
κονομικά ενεργό πληθυσμό. Για τον λόγο αυτό έχει γί-
νει αναγωγή των στοιχείων της έρευνας για τρία σε-
νάρια. Η παρουσίαση στο κεφάλαιο πραγματοποιείται 
με βάση το σενάριο ότι ο τελικός αριθμός οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού που θα παραμείνει στην Ελλάδα 
θα ανέλθει περίπου στα 50.000 άτομα Επομένως 
στο παρόν κεφαλαίο θα επιχειρηθεί μια συνοπτική, 
απογραφικού τύπου καταγραφή των στοιχείων για όλο 
τον πληθυσμό των προσφύγων, όπως προέκυψε από 
την έρευνα πεδίου σε δείγμα 600 ατόμων σε Κέντρα 
Φιλοξενίας1 στην Αττική.  

Για κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά θα γίνει 
εξειδικευμένη αναφορά στις τέσσερις υπηκοότητες 
που παρουσιάζουν και τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή 
συχνότητα στην παρούσα φάση στη χώρα σύμφωνα 
με την έρευνα, δηλαδή Σύριους, Ιρανούς, Ιρακινούς και 
Αφγανούς. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις θα επι-
χειρηθεί σύγκριση με στατιστικούς δείκτες που αφο-
ρούν τον γηγενή πληθυσμό της Ελλάδας για λόγους 
καλύτερης κατανόησης των υπό εξέταση μεγεθών.

Τέλος, κατά την επεξεργασία των διάφορων στοι-
χείων όπως προκύπτουν από την συγκεκριμένη έρευνα 
πεδίου παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις 
από τις γενικότερες αντιλήψεις που υπάρχουν για αυ-
τούς τους ανθρώπους είτε λόγω έλλειψης ενημέρω-
σης είτε λόγω λανθασμένης πληροφόρησης.   

2.	 ΤαυΤόΤήΤα	Τήσ	ΕρΕυνασ
Η έρευνα πεδίου διενεργήθηκε τον Απρίλιο του 2016 και 
αφορούσε σε 600 άτομα. Για τη συλλογή πρωτογενών 
στοιχείων σχεδιάστηκαν ερωτηματολόγια καθώς επίσης 
και δελτία καταγραφής του εκπαιδευτικού προφίλ και 
της εργασιακής εμπειρίας για κάθε χώρα προέλευσης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της 
προσωπικής συνέντευξης από προσωπικό της Κα-
παresearch που εκπαιδεύτηκε βάσει των συγκεκρι-
μένων ερωτηματολογίων και απογραφικών δελτίων. 
Οι ερευνητές απεύθυναν τις ερωτήσεις στη γλώσσα 
που μπορούσε να συνεννοηθεί ο ερωτώμενος (αρα-
βικά, αφγανικά, αγγλικά) και κατέγραφαν κωδικοποι-
ημένα τις απαντήσεις στο έντυπο-ερωτηματολόγιο. 
Τα δελτία επίσης που κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι 
ερωτώμενοι ήταν στις αντίστοιχες γλώσσες. Όλα τα 
συλλεγόμενα στοιχεία καταχωρήθηκαν σε βάση δε-
δομένων για επεξεργασία και ανάλυση.

Δεδομένου ότι τη χρονική περίοδο που διεξήχθη 
η έρευνα δεν υφίστατο κάποιος επίσημος κατάλογος 
βάσει του οποίου θα μπορούσε να πραγματοποιη-
θεί συστηματική τυχαία δειγματοληψία στον πληθυ-
σμό των προσφύγων που διέμεναν στα Κέντρα Υπο-
δοχής  και ήταν άνω των 18 ετών, η συλλογή των 
στοιχείων και η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής  
αντιπροσωπευτικότητας βασίσθηκε σε δύο υποθέ-
σεις εργασίας:

1. τα Κέντρα Φιλοξενίας της Αττικής δεν δι-
αφοροποιούνται από τα αντίστοιχα της επαρχί-
ας ως προς βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά 
των προσφύγων και τα χαρακτηριστικά της χώ-
ρας προέλευσης και

2. δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία περνά-
ει από τον Πειραιά και διανέμεται στη συνέχεια σε 
ολόκληρη τη χώρα, ο πληθυσμός στην Αττική εί-
ναι αντιπροσωπευτικός του πληθυσμού των προ-
σφύγων σε όλη τη χώρα.

Επελέγη επομένως η μέθοδος της τυχαίας συστηματικής 
δειγματοληψίας σε 4 μεγάλα Κέντρα Φιλοξενίας της 
Αττικής με βάση τις παραπάνω υποθέσεις. Η συστη-
ματικότητα ορίσθηκε ως εξής για κάθε Κέντρο:

 ■ Επελέγησαν με συστηματικό βήμα οι ερωτώ-
μενοι χωρίς τη χρήση quotas κατά την έξοδο προ-
σφύγων από τα Κέντρα.

1 Ιουλία Κούρτη, «Μετανάστες και πρόσφυγες: Γλωσσάρι Ειδικής Ορολογίας», στο: Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα – Ετήσια Έκθεση, επιμ.  
Θ. Ζαχαρόπουλος – Ο. Καμινιώτη, ΕΙΕΑΔ, Αθήνα, 2017.
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 ■ Η επιλογή του δείγματος έγινε σε εβδομαδι-
αίο κύκλο (Τρίτη έως Δευτέρα).

 ■ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τις ώρες 
10:00 έως 18:00 κάθε ημέρα. Για κάθε ημέρα σχε-
διάσθηκε να πραγματοποιούνται 86 συνεντεύξεις 
και οι ερωτώμενοι επελέγησαν με τυχαίο χρονι-
κό βήμα.

 ■ Στο τέλος κάθε ημέρας οι απαντήσεις των ανοι-
κτών ερωτήσεων μεταφράζονταν στα ελληνικά, ενώ 
γίνονταν έλεγχος πληρότητας των ερωτηματολο-
γίων από τους επόπτες. Εν συνεχεία καταχωρού-
νταν σε βάση δεδομένων που είχε αναπτυχθεί για 
τον σκοπό αυτό. Τη διαδικασία της έρευνας πεδί-
ου πραγματοποίησαν συνολικά 30 ερευνητές, τους 
οποίους ήλεγχαν 4 επόπτες στο πεδίο.

3.	 Δήμόγραφικα	και	κόινωνικό-
πόλιΤισΤικα	χαρακΤήρισΤικα	
Τόυ	πρόσφυγικόυ	πλήθυσμόυ

Η συγκεκριμένη έρευνα πεδίου αποσκοπούσε στο να 
αποτυπώσει και τα βασικά δημογραφικά χαρακτη-
ριστικά του προσφυγικού πληθυσμού στην Ελλάδα 
καθώς και τις πολιτιστικές του συνήθειες, προκειμέ-
νου –στο μέτρο του δυνατού– να διαγνωσθούν κα-
λύτερα οι ανάγκες τους και να εντοπιστούν οι επι-
θυμίες τους.  Τέτοιου είδους στοιχεία βοηθούν στον  
σχεδιασμό και στην υλοποίηση πολιτικών για την ομα-

λή κοινωνική και πολιτιστική ενσωμάτωσής τους. Στο 
πλαίσιο αυτό, μια από τις πληροφορίες που κρίθηκε 
πολύ σημαντική να καταγραφεί ήταν η ηλικιακή κα-
τανομή του συγκεκριμένου πληθυσμού. Από τον Πί-
νακα 1 προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες συγκεντρώ-
σεις παρατηρούνται στις νεαρότερες ηλικίες, όπου 
το 47,3% του προσφυγικού πληθυσμού είναι έως 29 
ετών, ενώ οι ηλικίες άνω των 60  αφορά μόνο 648 
άτομα (1,3%). Επίσης, οι πιο παραγωγικές ηλικίες 18-
49 ετών συγκεντρώνουν το 90,7% του πληθυσμού αυ-
τού. Στον πίνακα παρατίθενται επίσης τα αντίστοιχα  
στοιχεία για τους μόνιμους κατοίκους Ελλάδας όπως 
αποτυπώθηκαν στην Απογραφή Πληθυσμού της ΕΛ-
ΣΤΑΤ το 2011.

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία της έρευνας πεδίου 
για τους πρόσφυγες και της ΕΛΣΤΑΤ (2011) για τον 
μόνιμο πληθυσμό στην χώρα, παρατηρούμε (Γράφη-
μα 1) αντεστραμμένη ηλικιακή εικόνα ανάμεσα στους 
δύο πληθυσμούς όπου το 47,5% των γηγενών είναι 
άνω των 50 ετών.

Η έρευνα επίσης κατέγραψε ότι η μεγαλύτερη 
συγκέντρωση των προσφύγων συναντιέται σε τέσ-
σερις κυρίως εθνικότητες: Σύριους, Αφγανούς, Ιρα-
κινούς και Ιρανούς. Προκύπτει λοιπόν ότι το 59% του 
προσφυγικού πληθυσμού είναι Συριακής υπηκοότη-
τας, το 15% Αφγανικής, το 12% Ιρακινής και το 8,5% 
Ιρανικής ενώ περίπου 2.500 άτομα (5%) έρχονται 
από Παλαιστίνη, Λιβύη, Σουδάν, Μαρόκο και Λίβανο  
(Γράφημα 2). 

πινακασ	1
ΗλιΚιΑΚΗ ΚΑτΑνοΜΗ προΣΦύγων ΚΑι ΜονιΜων ΚΑτοιΚων ΕλλΑδΑΣ

 ΕρΕυνα	πΕΔιόυ απόγραφή	ΕλσΤαΤ*

 πρόσφυγες μόνιμοι	κάτοικοι	Ελλάδας

ήλικία συχνότητα ποσοστό συχνότητα ποσοστό

18-29 23,895 47.28 1,350,868 15.54

30-39 14742 29.17 1,635,304 18.81

40-49 7,209 14.26 1,581,095 18.19

50-59 4,050 8.01 1,391,854 16.01

60 και άνω 648 1.28 2,734,621 31.46

Σύνολο 50,544 100.00 8,693,742 100

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2011
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γραφήμα	1
ΗλιΑΚΗ ΚΑτΑνοΜΗ προΣΦύγων ΚΑι ΜονιΜού πλΗθύΣΜού ΣτΗν ΕλλΑδΑ 

 

 

γραφήμα	2
ΧωρΑ ύπΗΚοοτΗτΑΣ των προΣΦύγων
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γραφήμα	3
ΧρονιΚΗ πΕριοδοΣ ΑΦιξΗΣ των προΣΦύγων ΣτΗν ΕλλΑδΑ

γραφήμα	4
ΕπιθύΜΗτΗ ΧωρΑ ΜΕτΕγΚΑτΑΣτΑΣΗΣ
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Σε ό,τι αφορά το φύλο των προσφύγων άνω των 
18 ετών, το 75% είναι άντρες και το 25% γυναίκες ενώ 
στις τρεις επικρατούσες πληθυσμιακά υπηκοότητες ο 
αντρικός πληθυσμός είναι ακόμα μεγαλύτερος.  Εξαί-
ρεση αποτελεί το Ιράκ αλλά και ο Λίβανος, με περισσό-
τερες γυναίκες (38,7% και  66,7% γυναίκες αντίστοιχα). 
Στην Ελλάδα2 των περίπου 11 εκ., ο πληθυσμός είναι 
μοιρασμένος, με τις γυναίκες να είναι περισσότερες 
κατά 200 χιλ. περίπου άτομα.

Επιπροσθέτως, το 92% του προσφυγικού πληθυ-
σμού που βρίσκονταν στην χώρα κατά τη διεξαγωγή 
της έρευνας έφθασε στη συντριπτική του πλειοψη-
φία εντός του 2016, με τις εισροές να κορυφώνονται 
τον Μάρτιο του 2016. 

Προσπάθεια έγινε επίσης να καταγραφούν οι χώ-
ρες προτίμησης των προσφύγων για μόνιμη εγκατά-
σταση. Στην ερώτηση λοιπόν «Τι σκοπεύετε να κάνετε 
στο άμεσο μέλλον», το 74% δηλώνει ότι θέλει να με-

τακινηθεί σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα με το 49,4% να 
προτιμάει τη Γερμανία. Το 15,4% επιθυμεί να παραμεί-
νει στην Ελλάδα στο μέλλον ενώ μόνο το 9,1% επι-
θυμεί να επιστρέψει στην πατρίδα του (Γράφημα 4).

Περαιτέρω, η έρευνα κατέδειξε ότι το 82% στις 
ηλικίες 18-34 ετών επιθυμούν να επιστρέψουν στην 
πατρίδα τους ενώ το 94% εξ αυτών είναι Συριακής 
καταγωγής. Το 66% όσων θέλουν να παραμείνουν 
στην Ελλάδα συναντιέται επίσης στην ίδια ηλικια-
κή ομάδα (18-34) ενώ ανάλογη εικόνα υπάρχει και 
για τις υπόλοιπες χώρες προτίμησης, με εξαίρεση τη 
Γερμανία, όπου υψηλά ποσοστά συναντιούνται στις 
περισσότερες ηλικιακές ομάδες: 56,5% στις ηλικίες 
18-34 ετών, 24% στους 35-44 ετών και 17% στους 
45-59 ετών. Ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι 
ότι στην Ελλάδα επιθυμούν να παραμείνουν κατά 
κύριο λόγο οι Ιρακινοί (41%) και οι Ιρανοί (40%), σε 
αντίθεση με τους Σύριους (5,7%). Οι Αφγανοί επίσης  

γραφήμα	5
οιΚογΕνΕιΑΚΗ διΑΣτΑΣΗ τΗΣ ΜΕτΑΚινΗΣΗΣ 

2 ΕΛΣΤΑΤ: Απογραφή πληθυσμού στη χώρα (2011).
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επιθυμούν την παραμονή τους στη χώρα μας σε πο-
σοστό 19%. 

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα καταγραφή -όπως προ-
κύπτει από την έρευνα- είναι ότι μόνο το 3,5% του πλη-
θυσμού επιθυμεί να μετακινηθεί σε γαλλόφωνες χώ-
ρες (π.χ. Γαλλία, Βέλγιο και Ελβετία), παρόλο που το 
6,7% δηλώνει ότι μπορεί να συνεννοηθεί στα Γαλλι-
κά. Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει με τις αγγλόφωνες χώ-
ρες, όπου ενώ το 34% δηλώνει ότι μπορεί να επικοι-
νωνήσει από ικανοποιητικά έως άπταιστα στα Αγγλικά 
μόνο το 7% του προσφυγικού πληθυσμού επιθυμεί να 
μεταφερθεί σε Αγγλία, ΗΠΑ και Καναδά. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την 
έρευνα, περισσότεροι από τους μισούς πρόσφυγες 
(56,5%) έχουν καταφέρει να φθάσουν στην Ελλάδα 
με όλη την οικογένειά τους ή συνοδευόμενοι από ένα 
τουλάχιστον μέλος της (16,3%). Ο υπόλοιπος πληθυ-
σμός (26,5%) δήλωσε ότι βρίσκεται μόνος/η του στην 
Ελλάδα. Σε ερώτηση πολλαπλής επιλογής για το ποιο 
ακριβώς μέλος της οικογένειάς τους είναι εδώ μαζί 
τους, το 47,5% ανέφερε τον/ην σύζυγο, το 46,5% παι-
διά και το 17% γονέα. 

Επιπρόσθετα, το 61% δήλωσε ότι έχει συγγενή στη 
χώρα προέλευσης του και το 32,5% σε κάποια άλλη 
χώρα της Ευρώπης. Σε αντίστοιχη ερώτηση πολλα-
πλής επιλογής η πλειοψηφία δήλωσε ότι τα μέλη που 
έχει αφήσει πίσω είναι κατά κύριο λόγο γονείς (39,5%), 
αδέρφια (22,5%) ή άλλοι, πιο μακρινοί συγγενείς (18%). 

Στο Γράφημα 5 αποτυπώνεται  η οικογενειακή δι-
άσταση της προσφυγικής μετακίνησης όπου έμφαση 
δίνεται στα παιδιά και τον/την σύζυγο. 

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ήταν επίσης η προσπά-
θεια αποτύπωσης των θρησκευτικών,  πολιτιστικών 
και κοινωνικών συνηθειών και αναγκών των προσφύ-
γων και ως εκ τούτου παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδια-
φέρον οι απαντήσεις τους. Στην ερώτηση λοιπόν «Τι 
από τα παρακάτω θα επιθυμούσατε και τι όχι» οι απα-
ντήσεις (πολλαπλή επιλογή) έχουν ως εξής:

 ■ το 76% θα ήθελε να είναι μαζί με συγγενείς του,

 ■ το 70% θα ήθελε να συναναστρέφεται συμπα-
τριώτες του,

 ■ το 73% να μπορεί να προσεύχεται κάθε μέρα,

 ■ το 65% να έχει σε κοντινή απόσταση κατάλληλο 
θρησκευτικό χώρο,

 ■ το 44% να ντύνεται παραδοσιακά και 

 ■ το 57,5% θα πηγαίνει πάντα διακοπές στην πα-
τρίδα του.

Ταυτόχρονα όμως στην ίδια ερώτηση λόγω πολλαπλής 
επιλογής δήλωσαν ότι:

 ■ το 80% θα ήθελε να συναναστρέφεται από κοινού 
συμπατριώτες και ντόπιους στη χώρα υποδοχής, 

 ■ το 58% να κάνει φιλίες μόνο με ντόπιους, 

 ■ το 58,5% θα ήθελε να πηγαίνει τακτικά κινημα-
τογράφο και θέατρο, 

 ■ το 64% να ντύνεται δυτικότροπα ώστε να μην ξε-
χωρίζει και 

 ■ το 81,5% θα ήθελε να πηγαίνει συχνά διακοπές 
για να γνωρίζει καινούργια μέρη.

4.	 ΕκπαιΔΕυσή,	καΤαρΤισή	 
&	Εργασιακή	ΕμπΕιρια	Τόυ	
πρόσφυγικόυ	πλήθυσμόυ

Μέσω της συγκεκριμένης έρευνας πεδίου έγινε επί-
σης προσπάθεια να αποτυπωθούν κάποια πρώτα 
στοιχεία για το επίπεδο εκπαίδευσης και εργασια-
κής εμπειρίας του προσφυγικού πληθυσμού ενώ 
έγινε και μια προσπάθεια καταγραφής άλλων δεξιο-
τήτων που διαθέτουν, έστω και αν αυτές δεν συνδέ-
ονται άμεσα με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 
προέλευσής τους. Στόχος ήταν να αντληθούν στοι-
χεία που θα καταδείξουν τις άμεσες ανάγκες, σε αυτή 
τη φάση, για προγράμματα κατάρτισης αλλά και σε 
ποιους κλάδους της ελληνικής οικονομίας υπάρχει 
δυνατότητα να απορροφηθεί μέρος του συγκεκρι-
μένου πληθυσμού άμεσα.

Προκύπτει λοιπόν ότι το 40% του προσφυγικού 
πληθυσμού επικοινωνεί με τους οικείους του στη συ-
ριακή γλώσσα, το 22% στην αραβική, το 13,5% στην 
κουρδική, το 13,3% στα περσικά farsi, το 7,7% στα περ-
σικά dari και ένα περίπου 3% στα αφγανικά. Επίσης, το 
97,4% του προσφυγικού πληθυσμού δεν μιλάει καθό-
λου γερμανικά ενώ στα αγγλικά μπορεί να συνεννοη-
θεί το 34% και στα γαλλικά το 6,7%. Σε ότι αφορά την 
ελληνική γλώσσα, το 85,3% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει 
καθόλου τη γλώσσα, το 12% μιλάει κάποιες λέξεις, το 
2,4% έχει κάποιες βασικές γνώσεις και μόνο το 0,3% 
δηλώνει ότι μιλάει άπταιστα ελληνικά.

Σε ό,τι αφορά την τυπική εκπαίδευσή τους, αυτή 
αποτυπώνεται ως προς τη διάρκειά της στον Πίνακα 2.

Περαιτέρω, το 6% κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών, το 14% είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, το 
31,5% είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ενώ 24% έχει τελειώσει μόνο το δημοτικό και 19% το 
γυμνάσιο. Ένα περίπου 5% των προσφύγων εμφανί-
ζεται ως αναλφάβητο αφού δηλώνει από 0-3 χρόνια 
εκπαίδευσης ενώ σύμφωνα με την τελευταία απογρα-
φή της ΕΛΣΤΑΤ (2011) μόνο 6,285 άτομα στην Ελ-
λάδα δήλωσαν ότι δεν ήξεραν γραφή και ανάγνωση. 
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γραφήμα	6
ΕΚπΑιδΕύτιΚο ΕπιπΕδο ΑνΑ ΧωρΑ προΕλΕύΣΗΣ

 

 

πινακασ	2
διΑρΚΕιΑ ΕΚπΑιδΕύΣΗΣ των προΣΦύγων

 συχνότητα ποσοστό αθροιστικό	ποσοστό

0 - 6 έτη 11.826 23,4 23,4

7 - 9 έτη 12.636 25,0 48,4

10 - 12 έτη 12.798 25,3 73,7

13 - 16 έτη 11.340 22,4 96,2

17 και άνω έτη 1.944 3,8 100,0

Σύνολο 50.544 100,0

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2011
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Για τις τέσσερις χώρες με τη μεγαλύτερη συγκέ-
ντρωση προσφυγικού πληθυσμού στην Ελλάδα (Συ-
ρία, Ιράκ, Ιράν και Αφγανιστάν) προκύπτει από το Γρά-
φημα 6 ότι οι Ιρανοί ηγούνται ποσοστιαία σε ανώτερη 
εκπαίδευση, οι οποίοι σε ποσοστό 26,5% διαθέτουν 
είτε πανεπιστημιακό είτε μεταπτυχιακό τίτλο, ακο-
λουθούμενοι από τους Ιρακινούς με 23% ενώ Σύρι-
οι και Αφγανοί σε επίπεδο ανώτερης εκπαίδευσης κι-
νούνται στα ίδια επίπεδα (19% και 18% αντίστοιχα). 
Στην αποφοίτηση από την Β/θμια εκπαίδευση προ-
ηγούνται επίσης οι Ιρανοί με 47%, ακολουθούμενοι 
από τους Σύριους 33,5%, τους Ιρακινούς 29% και 
τους Αφγανούς 12%.

Πιο αναλυτικά και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης για αυ-
τούς τους τέσσερις συγκεκριμένους προσφυγικούς πλη-
θυσμούς και συγκριτικά με την Ελλάδα3 γνωρίζουμε ότι:

 ■ Μεταπτυχιακό τίτλο κατέχουν το 7% των Σύ-
ριων,  το 6,5% των Ιρακινών, το 4% των Αφγανών 

και το 2% των Ιρανών. Αντίστοιχα μεταπτυχιακό 
τίτλο στους μόνιμους κατοίκους Ελλάδας διαθέ-
τει μόνο το 2,3% του πληθυσμού.

 ■ Απόφοιτοι γ/θμιας (πανεπιστημιακής) εκπαίδευ-
σης είναι το 24,5% των Ιρανών, το 15% των Ιρακι-
νών, το 14% των Αφγανών και το 12% των Συρίων. 
Το αντίστοιχο ποσοστό στους κατοίκους Ελλάδας 
ανέρχεται στο 21,2%.

 ■ Απόφοιτοι Β/θμιας εκπαίδευσης είναι το 47% 
των Ιρανών, το 33,5% των Σύριων, το 29% των 
Ιρακινών και το 12% των Αφγανών. Για την Ελλά-
δα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 32,2% 

Πέρα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους επιχειρή-
θηκε να καταγραφεί και το είδος εργασιακής εμπειρί-
ας τους. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα πεδίου, από 
όσους εργάζονταν όταν εγκατέλειψαν τη χώρα προέ-
λευσής τους, το 50% ήταν μισθωτοί, το 43% ήταν αυτο-
απασχολούμενοι και το 7% βοηθούσε σε οικογενειακή 

γραφήμα	7
ΜονοψΗΦιΑ ΕπΑγγΕλΜΑτΑ ΚΑτΑ ISCO ΣτΗ ΧωρΑ προΕλΕύΣΗΣ τούΣ

3 ΕΛΣΤΑΤ: Ερευνα Εργατικού Δυναμικού, Β´ τρίμηνο 2016, για τις ηλικίες 20+
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επιχείρηση. Ο μέσος όρος προϋπηρεσίας τους ανέρ-
χεται στα 9,5 έτη. Από τους υπόλοιπους που δεν ερ-
γάζονταν στην χώρα προέλευσης, το 61% ήταν άνερ-
γοι, το 24,5% ασχολούνταν με οικιακά και το 12,5% 
σπούδαζαν. 

Σε ό,τι αφορά τα επαγγέλματα στα οποία απασχο-
λούνταν στη χώρα προέλευσης και αποτυπώνονται 
ποσοστιαία στο Γράφημα 7, οι μεγαλύτερες συγκε-
ντρώσεις παρατηρούνται σε ειδικευμένους τεχνίτες 
(36%), επιστήμονες (18%) και σε απασχολούμενους 
στον τουρισμό (15%). 

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τις τέσσερις πιο 
πολυπληθείς εθνικότητες (Σύριοι, Ιρανοί, Ιρακινοί και 
Αφγανοί). Η μόνη ουσιαστική απόκλιση που διαπιστώ-
νεται ανά χώρα προέλευσης και επάγγελμα είναι στους 
Αφγανούς που εμφανίζουν μηδενική συμμετοχή στο 
επάγγελμα των χειριστών μηχανημάτων.

Ως προς τους κλάδους στη χώρα προέλευσης, οι 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις είναι στις κατασκευές με 
23%, στο εμπόριο (λιανικό και χονδρικό) με 12% και 
στην επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων επίσης με 
12%. Η εκπαίδευση, ο πρωτογενής τομέας (γεωργία, 

κτηνοτροφία, αλιεία) και η παροχή υπηρεσιών (εστί-
ασης και καταλύματος) ακολουθούν με 5,5%. Τέλος, 
η μεταποίηση αλλά και η παροχή νερού, επεξεργασία 
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες 
εξυγίανσης συναντούνται με περίπου 3,5% αντίστοιχα.

Το Γράφημα 8 αναφέρεται σε όσους επιθυμούν 
να παραμείνουν στην Ελλάδα όπου το 48% μπορούν 
ή επιθυμούν να εργαστούν ως ειδικευμένοι τεχνίτες, 
το 15% ως επιστημονικό προσωπικό, το 10% ως ανει-
δίκευτοι εργάτες και το 7% στην παροχή υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά γενικότερες δεξιότητες με τις νέες τε-
χνολογίες, στη συντριπτική του πλειοψηφία ο προσφυ-
γικός πληθυσμός διαθέτει μεγάλη εξοικείωση αφού:

 ■ το 87% διαθέτει κινητό τηλέφωνο εκ των οποί-
ων το 72,5% έχει smartphones, 

 ■ το 33,7% δηλώνει καλή γνώση εφαρμογών του 
Office και το 19,4% μέτρια,

 ■ το 40% του πληθυσμού δηλώνει καλή γνώση των 
Η/Υ και το 31% μέτρια ενώ σε παραπλήσιο δείκτη 
της Eurostat4 μόνο το 28% των Ελλήνων εμφανί-
ζεται να έχει γενικές ψηφιακές γνώσεις, 

4 Eurostat: Individuals who have basic overall digital skills, 2015, (isoc_sk_dskl_i).

 

 

 

 

 

 

 

γραφήμα	8
ΕπΑγγΕλΜΑ ΕπιλογΗΣ ΣτΗ ΧωρΑ ΕγΚΑτΑΣτΑΣΗΣ
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 ■ το 66% επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου ενώ, αντίστοιχα, σε παρόμοιο δείκτη 
της Eurostat5  μόνο το 47% των Ελλήνων έχει κά-
νει χρήση του,

 ■ το 87% είναι σε θέση να επικοινωνήσει μέσω μέσω 
skype, viber, κ.λ.π. και

 ■ το 84,5% ασχολείται με τα κοινωνικά δίκτυα 
(facebook) ενώ σύμφωνα με την Eurostat μόνο το 
62% των Ελλήνων γνωρίζει να κάνει χρήση του 
διαδικτύου.

Τέλος, ως προς τις δεξιότητες χρήσης οχημάτων προ-
κύπτει ότι το 21% ξέρει να οδηγεί μοτοσυκλέτα, το 43% 
αυτοκίνητο ενώ ένα περίπου 9% έχει άδεια οδήγησης 
για βαρέα οχήματα (π.χ. φορτηγό).

5.	 συμπΕρασμαΤα
Η συγκεκριμένη έρευνα πεδίου επιβεβαίωσε την αρ-
χική μας υπόθεση ότι ο προσφυγικός πληθυσμός που 
βρίσκεται στην Ελλάδα, στην παρούσα φάση, είναι στη 
συντριπτική του πλειοψηφία νέος ηλικιακά και άρα 
ένας εν δυνάμει οικονομικά ενεργός πληθυσμός. Όπως 
επίσης επιβεβαίωσε το βασικό έλλειμμα του πληθυ-
σμού αυτού –ότι δηλαδή δεν έχει γνώση της ελληνι-
κής γλώσσας αλλά και άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών.

Κατέρριψε όμως και μύθους όπως τον πλέον δια-
δεδομένο στην ελληνική κοινωνία ότι εκτός των Σύ-
ριων όλες οι άλλες εθνικότητες είναι χαμηλού εκπαι-
δευτικού επιπέδου. Διαπιστώνεται ότι οι Πέρσες και 
οι Ιρακινοί πρόσφυγες διαθέτουν επίσης υψηλή πα-
νεπιστημιακή εκπαίδευση, κάτι που δεν είναι ευρέως 
γνωστό και οδηγεί σε ατυχείς προκαταλήψεις εκ μέ-
ρους του γηγενή πληθυσμού. Σύμφωνα με την έρευ-
να ακόμα και οι Αφγανοί πρόσφυγες διαθέτουν αξι-
όλογη τυπική εκπαίδευση. Το δε νεαρό της ηλικίας 
των προσφύγων τους βοηθάει να έχουν αξιοσημείω-
τη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες συνολικά, κάτι 
που αξιολογείται ως θετικό και επιπρόσθετο στοιχείο 
άτυπης εκπαίδευσης/κατάρτισης. Ασφαλώς το συμπέ-
ρασμα για την εκπαίδευση απορρέει από τα λεγόμε-
να των ίδιων των προσφύγων, κάτι το οποίο μπορεί 
να χρειαστεί να πιστοποιηθεί.

Ένας ακόμη μύθος που καταρρίπτεται είναι ότι οι 
πρόσφυγες στο σύνολό τους αποτελούν πληθυσμό 
που δεν θέλει να ενσωματωθεί. Η έρευνα καταγρά-
φει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σε (αυτό που αποκαλεί-
ται) κοσμοπολίτικη προσέγγιση στα θέματα τουρισμού, 
διασκέδασης, τρόπο ντυσίματος, συναναστροφής με 
ντόπιους και επικοινωνίας (κοινωνικά δίκτυα).

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι κατά την πρώτη φάση 
των προσφυγικών ροών, η ελληνική πολιτεία και κοι-
νωνία έδωσε προτεραιότητα στη διαχείριση της έκτα-
κτης ανάγκης για παροχή βασικών αγαθών όπως τρο-
φή, διαμονή και πρώτη υγειονομική φροντίδα. Επίσης, 
κατά την ίδια περίοδο προτεραιότητα δόθηκε σε ση-
μαντικές θεσμικές παρεμβάσεις για διευκόλυνση της 
πρόσβασης των προσφύγων στο υγειονομικό σύστη-
μα της χώρας, στα μητρώα του ΟΑΕΔ αλλά και ενσω-
μάτωσης των ανηλίκων στο σύστημα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης της Ελλάδας6.

Προφανώς για τα παραπάνω εκκρεμούν περαιτέρω 
ενέργειες και κυρίως απαιτούνται βελτιώσεις, Από την 
συγκεκριμένη όμως έρευνα πεδίου προκύπτουν και άλ-
λες προκλήσεις για το άμεσο μέλλον που είναι εξίσου 
σημαντικές7. Για το αμέσως επόμενο διάστημα απαι-
τείται η αξιόπιστη απογραφική καταγραφή των προ-
σφύγων αφού μόνο μέσω αξιόπιστων στοιχείων μπο-
ρεί το κράτος να σχεδιάσει αποτελεσματικές δράσεις. 
Επιπροσθέτως,  πρέπει να δρομολογηθούν οι κατάλ-
ληλες θεσμικές παρεμβάσεις για την πιστοποίηση και 
αναγνώριση των τίτλων σπουδών καθώς και των τίτ-
λων επαγγελματικής κατάρτισης που ήδη διαθέτουν.

Για την επιτυχή ενσωμάτωσή τους στην ελληνική 
κοινωνία αλλά και την ομαλή ένταξή τους στην αγο-
ρά εργασίας προκύπτει επίσης, η καταρχήν ανάγκη 
για οργάνωση ενός λειτουργικού συστήματος ταχεί-
ας εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για ενήλικους. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω η 
εξ αποστάσεως διδασκαλία (και για λόγους κόστους) 
δεδομένης της υψηλής εξοικείωσης που έχουν στη 
χρήση του διαδικτύου.

Η εστίαση στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 
είναι περαιτέρω κρίσιμης σημασίας γιατί βοηθάει στο 
να διατηρηθεί η Ελλάδα ως μεσαία δύναμη στην πε-
ριοχή της Μεσογείου σε γεωπολιτικό και διπλωματι-

5 Eurostat: Individuals level of Internet Skills, 2013, (isoc_sk_iskl_i).
6 Βλ. επίσης, Κωνσταντίνα Μπασκόζου, «Αποτελεσματικές πρακτικές για ευάλωτες ομάδες προσφύγων στον ελλαδικό χώρο», στο: Εργασία και Απα-

σχόληση στην Ελλάδα - Ετήσια Έκθεση, επιμ. Θ.Ζαχαρόπουλος - Ο. Καμινιώτη, ΕΙΕΑΔ, Αθήνα, 2017. 
7 Κωνσταντίνα Μπασκόζου, ό.π.
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κό επίπεδο. Και αυτό ως συνέχεια των μακροχρόνιων 
πολιτικών σχέσεων του Ελληνισμού με την Αραβία και 
την Ανατολή, καθώς επίσης των εμπορικών αλλά και 
των εκπαιδευτικών σχέσεων, αφού στα ελληνικά πα-
νεπιστήμια έχει σπουδάσει αξιόλογος αριθμός Αρά-
βων κατά το παρελθόν (π.χ. Ιατρική Σχολή Αθηνών) 
ενώ πολλοί Κύπριοι φοιτητές έχουν επιλέξει τα πανεπι-
στήμια του Λιβάνου κατά τις προηγούμενες δεκαετίες.

Για τον τομέα της απασχόλησης, το πρώτο, αυτο-
νόητο συμπέρασμα (αλλά και πρόκληση συνάμα) εί-
ναι ότι οι υπάρχοντες πρόσφυγες μπορούν δυνητικά 
να συμβάλουν στην ενίσχυση του ασφαλιστικού συ-
στήματος της χώρας8. Με υπόθεση εργασίας για βα-
σικό μικτό μισθό 684€ και τη χρήση εργόσημου,9 το 
ασφαλιστικό σύστημα θα ενισχυθεί με 102.624.000€ 
ετησίως10. Τα ερωτήματα επομένως που γεννιούνται 
είναι πώς μπορεί να επιτευχθεί στοχευμένη ένταξη 
στην αγορά εργασίας 50χιλ. ανθρώπων, δεδομένων 
των συνθηκών κατά την παρούσα οικονομική συγκυ-
ρία ύφεσης. Επίσης, πώς η ελληνική πολιτεία μπορεί 
να το επιτύχει αυτό χωρίς να θέσει τον γηγενή άνερ-
γο πληθυσμό σε αντιπαλότητα με τους πρόσφυγες.  

Η ανάπτυξη ακτινωτής πολιτικής με υιοθέτη-
ση οριζόντιων αρχών όπως είναι η καταπολέμηση 
της μαύρης εργασίας, η εμπέδωση φορολογικής και 
ασφαλιστικής κουλτούρας και η διασφάλιση δικαι-
ωμάτων (εργασιακών, ασφαλιστικών και πρόσβα-
σης στην υγεία και άρα και ανθρωπίνων, σύμφωνα 
με τις διεθνείς συμβάσεις και υποχρεώσεις) οδηγούν 
σε κάποιες πρώτες προτάσεις που δείχνουν εφικτές 
και σύμφωνες με τις παρούσες ανάγκες της χώρας 
σε εργατικό δυναμικό.

Στον πρωτογενή τομέα, για παράδειγμα, υπάρχει 
έλλειψη προσφοράς εργασίας στην Ελλάδα ενώ στο 
Υπουργείο Απασχόλησης λειτουργεί κατάλληλο τμή-
μα επιφορτισμένο με τον συντονισμό εισροής αλλο-
δαπών για να καλύπτουν ανάγκες και της ετήσιας γε-
ωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Η έρευνα 
κατέδειξε ότι το 10% του προσφυγικού πληθυσμού 
(ειδικευμένοι στον πρωτογενή τομέα καθώς επίσης 

ανειδίκευτοι εργάτες και χειρωνάκτες) θα μπορού-
σε να συμβάλει στον κλάδο αυτό της οικονομίας εάν 
η επίσημη πολιτεία (Υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και ΠΑΣΕΓΕΣ κατά κύριο λόγο) αναλάβει να οργανώ-
σει και να συντονίσει την μετακίνηση και εγκατάστα-
ση του πληθυσμού αυτού στην περιφέρεια. Δεδομέ-
νου ότι πρόκειται για έναν απολύτως ευέλικτο ως 
προς την μετακίνηση του πληθυσμό, τα οφέλη θα εί-
ναι πολλαπλασιαστικά αφού το ελληνικό κράτος θα 
μπορέσει να επιτύχει σημαντικό πλήγμα στην μαύρη 
εργασία του κλάδου και να ενισχύσει τις περιφερει-
ακές αγορές (τροφίμων, κατοικίας, υπηρεσιών, κ.λπ.) 
ενώ ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό θα αποσυμφορη-
θούν τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.

Από την έρευνα πεδίου διαφαίνεται επίσης ότι:

 ■ περίπου 10% του πληθυσμού έχει εργασιακή 
εμπειρία στον κλάδο προσωπικής φροντίδας (7% 
στη παροχή προσωπικών υπηρεσιών και 2,5% στον 
τομέα βοηθών υγείας -κατά διψήφιο ISCO), 

 ■ 6% είναι εκπαιδευτικοί (επίσης κατά διψήφιο ISCO) και

 ■ το 25% του πληθυσμού είναι γυναίκες. 

Εξ αυτών των στοιχείων προκύπτει ότι ένα ιδιαί-
τερα μεγάλο ποσοστό προσφύγων μπορεί να απορ-
ροφηθεί άμεσα στον τομέα φροντίδας ηλικιωμένων 
ατόμων και μεσοπρόθεσμα στη φύλαξη και δημιουρ-
γική απασχόληση παιδιών11. Και εδώ η Τοπική Αυτοδι-
οίκηση (με τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα ΚΑΠΗ και τα 
κοινωνικά παντοπωλεία των Δήμων) μπορεί να συμ-
βάλλει ενεργά σε στενή συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, τα 
Κέντρα Κοινότητας και τις ΜΚΟ και να είναι αυτή που 
θα συντονίσει και θα οργανώσει την προσφορά υπη-
ρεσιών στον τομέα αυτό. Τα παράλληλα δε οφέλη από 
τη διαπολιτισμική όσμωση μεταξύ του γηγενούς (και 
μάλιστα επ’ αφορμής των πιο ευαίσθητων κοινωνι-
κά ομάδων του) και του προσφυγικού πληθυσμού θα 
έχουν άμεσα αποτελέσματα στην καταπολέμηση ξενο-
φοβικών συνδρόμων και ρατσιστικών συμπεριφορών.

Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ο το-
μέας της ανακύκλωσης, όπου σύμφωνα με τις διε-

8 Βλ. επίσης, Σταύρος Π. Γαβρόγλου, «Οι οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης» στο: Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα – Ετήσια Έκθεση, 
επιμ. Θ.Ζαχαρόπουλος – Ο. Καμινιώτη, ΕΙΕΑΔ, Αθήνα 2017.

9 Κωνσταντίνα Μπασκόζου, «Οι εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κατά το 2013», στο: Εργασία και Απασχόληση στην 
Ελλάδα - Ετήσια Έκθεση 2013, επιμ. Κ. Αναγνωστόπουλος - Ο. Καμινιώτη, ΕΙΕΑΔ, Αθήνα, 2014.

10 Με 684€ ονομαστική αξία εργόσημου ΙΚΑ το σύνολο εισφορών είναι 171,04€ (105,92€ εισφορές εργοδότη και 65,12€ εισφορές εργαζόμενου) και 
αντιστοιχεί σε 15 ημέρες ασφάλισης.

11 Αποστόλης Ν. Χαρίσης, «Πλευρές του μεταναστευτικού φαινομένου, της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων των μεταναστών στην Ελλά-
δα» στο: Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα – Ετήσια Έκθεση, επιμ. Θ.Ζαχαρόπουλος – Ο. Καμινιώτη, ΕΙΕΑΔ, Αθήνα 2017.
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θνείς μελέτες, η Ελλάδα υστερεί σημαντικά, παρόλο 
που η χώρα διαθέτει αντίστοιχο επιστημονικό προσω-
πικό. Σύμφωνα δε με την καταγραφή υπάρχει ικανο-
ποιητική συγκέντρωση πληθυσμού με κατάρτιση και 
εργασιακή εμπειρία σε τεχνικά επαγγέλματα ενώ κα-
ταγράφηκε και ένα 5% σε εργάτες αποκομιδής απορ-
ριμμάτων (διψήφιος ISCO). Ο ΟΑΕΔ επομένως σε συ-
νεργασία με τα επιμελητήρια, τις εργοδοτικές ενώσεις 
και τις επιχειρήσεις του κλάδου θα μπορούσε να συντο-
νίσει την απορρόφηση μέρους του πληθυσμού αυτού 
στο συγκεκριμένο τομέα. Αντίστοιχες δε πρωτοβου-
λίες μπορούν να ληφθούν  για τον τομέα του Τουρι-
σμού (15% των προσφύγων έχουν εργασιακή εμπει-
ρία στον κλάδο αυτό), της Κοινωνικής Οικονομίας (το 
23% προέρχονται από τον κλάδο του εμπορίου), κ.λπ.

Λύσεις λοιπόν για την ομαλή εργασιακή ένταξη των 
προσφύγων δείχνουν να υπάρχουν. Όπως και αν έχει 
όμως απαιτείται έμπνευση, βούληση και εγρήγορση. 
Απαιτείται επίσης συνεργασία και συντονισμός μεταξύ 
των φορέων χάραξης πολιτικών, της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, των Επαγ-
γελματικών Ενώσεων και της Κοινωνίας των Πολιτών. 
Το δε όφελος θα είναι διττό εάν η ελληνική πολιτεία 
καταφέρει να οργανώσει με υγιή τρόπο την απασχό-
ληση του προσφυγικού πληθυσμού. Αφενός θα βοη-
θήσει το κράτος να μεταφέρει την αποκτηθείσα τεχνο-
γνωσία από την μίκρο-κλίμακα του προσφυγικού στο 
μάκρο-περιβάλλον χάραξης αποτελεσματικών πολι-
τικών και αφετέρου θα βοηθήσει τους Έλληνες άνερ-
γους να δουν προοπτικές σε κλάδους και επαγγέλ-
ματα που δεν θεωρούν αξιόλογα, κυρίως λόγω της 
ανασφάλειας, εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης 
που υπάρχει σήμερα.

Περαιτέρω, η επιτυχής κοινωνικο-πολιτιστική εν-
σωμάτωση και εργασιακή ένταξη απομακρύνει τον 
προσφυγικό πληθυσμό από την παραβατικότητα και 
τα κυκλώματα διακίνησης, θωρακίζει δε τόσο την Ελ-
λάδα και την Ευρώπη όσο και τους ίδιους απέναντι σε 
κήρυκες του φονταμενταλισμού, της μισαλλοδοξίας 
και του ισλαμικού εξτρεμισμού.
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1.	 Εισαγωγή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ,1 έως τον Νοέμβριο του 2016 κατεγράφησαν 
170.815 αφίξεις προσφύγων μέσω θαλάσσης στην 
Ελλάδα (έναντι 856.723 για όλο το 2015),2 εκ των 
οποίων 37% παιδιά, 21% γυναίκες και 42% άνδρες. Ένα 
ποσοστό δηλαδή κοντά στο 60% είναι πλέον γυναίκες 
και παιδιά, σε αντίθεση με το 2015 όπου το 70% των 
προσφύγων ήταν άνδρες.3

Η αύξηση του αριθμού των γυναικών (και των 
παιδιών) στον προσφυγικό πληθυσμό αλλάζει σημαντικά 
όχι μόνο την προσέγγιση, κατανόηση και αντιμετώπιση 
των προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη,4 αλλά και 
την «εικόνα», «αντίληψη» και εν τέλει τις στάσεις που 
υιοθετούνται ατομικά και συλλογικά απέναντι στους 
πρόσφυγες που φτάνουν στο ευρωπαϊκό έδαφος. Οι 
εικόνες με το 5χρονο παιδάκι που ξεβράστηκε στην 
ακτή στο Μπόντρουμ της Τουρκίας και ήταν ανάμεσα 
στα θύματα που πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να 
περάσουν στην Ελλάδα (Κω), προκάλεσε όχι μόνο 
απέραντη συγκίνηση παγκόσμια, αλλά και ένα τεράστιο 
κύμα πρωτοβουλιών υποστήριξης και υποδοχής των 
προσφύγων. Οι εικόνες με τις γυναίκες πρόσφυγες 
που βγαίνουν στις ακτές των ελληνικών νησιών 
κρατώντας στην αγκαλιά τα μωρά τους, κινητοποιούν 
σε πρωτόγνωρο βαθμό την ελληνική κοινωνία και τις 
διεθνείς οργανώσεις που προστρέχουν σε βοήθειά 
τους. Χαρακτηριστική παραμένει η φωτογραφία των 
τριών γιαγιάδων της Λέσβου που ταΐζουν ένα μωρό 
την ώρα που η μητέρα του αλλάζει ρούχα, καθώς 
μόλις έχει φτάσει στο νησί από τα τουρκικά παράλια.

Πέρα όμως από αυτές τις εμβληματικές εικόνες, 
παραμένει το ερώτημα αν και πώς τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης (ΜΜΕ) μιλάνε για τις γυναίκες πρόσφυγες 
με ή χωρίς παιδιά και τι πληροφορίες διαχέουν για 
αυτές στη δημόσια συζήτηση για το προσφυγικό στην 
Ελλάδα.5 Αναφέρονται, για παράδειγμα, στις διαφορετικές 
εμπειρίες που βιώνουν οι γυναίκες πρόσφυγες στο δρόμο 
της προσφυγιάς; Ενημερώνουν και πώς για το ότι οι 
γυναίκες αυτές (και τα παιδιά) εκτίθενται λόγω φύλου 
(και ηλικίας) στον κίνδυνο της εμπορίας, της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, της βίας; Μιλούν για το πώς βιώνουν 
τον ξεριζωμό από τη χώρας τους ή για τις προσδοκίες 
που έχουν οι γυναίκες πρόσφυγες στους νέους τόπους 
εγκατάστασης; Σχολιάζουν τη δυναμική και ενεργή στάση 
των γυναικών αυτών, προκειμένου να επιβιώσουν, να 
ξεφύγουν αυτές και τα παιδιά τους από βέβαιο θάνατο 
στις εμπόλεμες ζώνες; Πως εν τέλει τα μέσα ενημέρωσης 
στην Ελλάδα παρουσιάζουν τις πρόσφυγες γυναίκες σε 
μια περίοδο κορύφωσης της συζήτησης για τη διαχείριση 
και την κατανομή των προσφυγικών ροών στην Ευρώπη, 
σε μια περίοδο εκδήλωσης ενός μεγάλου κινήματος αλ-
ληλεγγύης αλλά και διχαστικών αντιδράσεων όπως το 
κλείσιμο των συνόρων;

Στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθεί να δοθούν κάποιες 
απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα μέσα από 
ανάλυση της αρθρογραφίας που αφορά στις πρόσφυγες 
και που δημοσιεύεται σε ελληνικές ειδησεογραφικές 
ιστοσελίδες. Λόγω της πληθώρας των παραδοσιακών 
και νέων μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, των 
πολλαπλών «αναγνώσεων» των εικόνων και λόγων 
που διαχέουν, οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα 
που παρουσιάζονται στη συνέχεια αποτελούν ένα μικρό 
μέρος6 μιας σύνθετης και πολυεπίπεδης προσέγγισης, 
της προβολής των γυναικών προσφύγων στα μέσα 
ενημέρωσης. Το πώς και γιατί μέσα από ιστοσελίδες, 
καθώς και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για 

1 http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83, τελευταία καταγραφή 17/11/2016
2 Ως προς τις εθνικότητες των προσφύγων που φθάνουν στην Ελλάδα, το 47% είναι από τη Συρία, το 25% από το Αφγανιστάν, το 15% από το Ιράκ, 

5% Πακιστάν, 3% Ιράν και 5% από άλλες εθνικότητες.
3 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία, επεξεργάζεται και δημοσιεύει το UNHCR UN Refugees Agency, η κατανομή μεταξύ 

Ανδρών - Παιδιών – Γυναικών στις αφίξεις μέσω θαλάσσης στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2016, ήταν 45% άνδρες, 35% παιδιά και 20% γυναίκες, 
ενώ τον  Ιούνιο του 2015 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 73%, 16% και 11% . 

4 Για παράδειγμα πολλές από τις γυναίκες και τα παιδιά πρόσφυγες, στο δρόμο προς την Ευρώπη, αλλά και στις χώρες υποδοχής πέφτουν θύματα 
ή κινδυνεύουν, λόγω εμπορίας ανθρώπων, σεξουαλικής εκμετάλλευση και βίας λόγω φύλου ή ηλικίας.http://www.coe.int/el/web/commissioner/-/
human-rights-of-refugee-and-migrant-women-and-girls-need-to-be-better-protected. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα που ανακύπτει από αυτή τη νέα 
σύνθεση του προσφυγικού ρεύματος είναι π.χ. η διαμόρφωση κατάλληλων δομών υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων, που ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες ολόκληρων οικογενειών, αλλά και μεμονωμένων γυναικών ή παιδιών.

5 Το γεγονός ότι πλέον ολόκληρες οικογένειες, με νεογέννητα ή πολύ μικρά παιδιά μετακινούνται μαζικά, από τις χώρες τους προς την ευρωπαϊκό 
ήπειρο (και μάλιστα με κίνδυνο της ζωής τους) δημιουργεί ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, έξι και πλέον δεκαετίες  μετά το τέλος του 2ου Παγκόσμι-
ου Πολέμου.

6 Πρόκειται για ανάλυση η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με αντικείμενο την προβολή των γυναικών προσφύγων στα ΜΜΕ, 
από το πρόσφατο μαζικό προσφυγικό ρεύμα.
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την ανάλυση περιγράφονται στην Ενότητα 3. Για την 
κατανόηση του πλαισίου που λαμβάνει χώρα αυτή η 
μελέτη θεωρήθηκε χρήσιμο να γίνει μια συνοπτική 
επισκόπηση στον τρόπο που τα ΜΜΕ, κατά κύριο λόγο 
η ειδησεογραφία τους, αναφέρονται στις γυναίκες 
και μάλιστα σε ιδιαίτερες ομάδες γυναικών, όπως οι 
μετανάστριες, (βλέπε Ενότητα 2). Τέλος, στην Ενότητα 4, 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης.

2.	 ΕΜΦΥΛΕσ	αΝαΠαΡασΤασΕισ	 
σΤήΝ	ήΜΕΡήσια	ΔιαΤαΞή	 
ΤωΝ	ΜΜΕ

Οι «γυναίκες» αρχικά, «το φύλο» αργότερα αποτελούν 
σημαντικές κατηγορίες ανάλυσης στη μελέτη των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Η ανάδυση των 
κοινωνικών κινημάτων και ιδιαίτερα του φεμινιστικού 
κινήματος, η άνθηση των πολιτισμικών σπουδών7, η 
ανάπτυξη και ο πολλαπλασιασμός των ΜΜΕ, συνέβαλλαν 
καθοριστικά στη διεύρυνση των προσεγγίσεων των 
ΜΜΕ με την οπτική του φύλου. Διαχρονικά οι μελέτες 
αυτές αναπτύχθηκαν γύρω από διάφορα κεντρικά 
ερωτήματα όπως η παρουσία των γυναικών ως δρώντα 
πολιτικά υποκείμενα στις ενημερωτικές εκπομπές και 
ειδήσεις, η στερεοτυπική αναπαράστασή τους στα 
προϊόντα των μέσων κ.ά.8

Η επικέντρωση των μελετών στα ερωτήματα αυτά 
συνδέεται με τον καθοριστικό, για πολλούς μελετη-

τές, ρόλο που έχουν τα παραδοσιακά και νέα μέσα 
και ειδικότερα η ειδησεογραφία τους στη γνώση, την 
κατανόηση και (ίσως) δράση για τον κόσμο γύρω μας. 
Υποστηρίζεται, για παράδειγμα, ότι οι ειδήσεις των ΜΜΕ 
διαμορφώνουν την «ημερήσια διάταξη»9, «agenda set-
ting theories»,10 των γεγονότων στη δημόσια σφαίρα, 
μας λένε δηλαδή ποιο είναι το σημαντικό, ποιο είναι το 
επίκαιρο θέμα για τον κόσμο που μας περιβάλλει και 
για το οποίο αξίζει να ασχοληθούμε.11 Η διαμόρφωση 
της ημερήσιας διάταξης από τα ΜΜΕ στη δημόσια 
συζήτηση για διάφορα ζητήματα και ο τρόπος που 
μιλάνε για αυτά, μπορεί να επηρεάσει το κοινό τους 
όχι μόνο ως προς τη σπουδαιότητα των θεμάτων, αλλά 
και ως προς την αξιολόγησή τους12 και τη στάση που 
υιοθετεί (το κοινό) απέναντι σε αυτά.13

Επιπλέον, σύμφωνα με μια σειρά μελετών η 
ειδησεογραφική παρουσίαση ενός γεγονότος δεν 
θεωρείται «αθώα», αλλά μια «κατασκευή» μιας νέα 
πραγματικότητας. Αυτή η νέα πραγματικότητα μάλιστα 
έχει τη δύναμη να επηρεάζει (αν δεν καθορίζει) τις 
αντιλήψεις, απόψεις αλλά και στάσεις μας απέναντι 
στα γεγονότα και στους/στις πρωταγωνιστές/στριες,14  
και (ίσως) να κατασκευάζει τη συναίνεση ή την άρνηση 
απέναντι σε αυτά.15 Μάλιστα στο επιχείρημα ότι η 
επιρροή αυτή έχει εξασθενήσει σήμερα λόγω των 
αλλαγών που έχουν επιφέρει στην επικοινωνία και 
στην πληροφόρηση οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας, 
(διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης),16 αντιτάσσεται 

7 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι British Cultural Studies με κύριο εκπρόσωπο το Birmingham School of Cultural Studies και με κύριους εκπρο-
σώπους τους Stuart Hall, David Morley and Charlotte Brunsdon.

8 Gallagher, M. (1981). Unequal Opportunities: the case of women and the media. Paris: Unesco Press. Van Zoonen, L. (1994). Feminist MediaStudies. 
London: Sage

9 Η θεωρία της «ημερήσιας διάταξης» περιγράφει την ικανότητα των ΜΜΕ να επηρεάσουν τη σημαντικότητα των θεμάτων στη δημόσια ατζέντα. 
Δηλαδή, αν μια είδηση καλύπτεται συχνά και σε περίοπτη θέση, το κοινό θα θεωρήσει το θέμα της είδησης ως το πιο σημαντικό.

10 McCombs, M., & Ghanem, S. I. (2001).The convergence of agenda setting and framing. In S. Resse, O. Gandy & A. Grant (Eds.), Framing public life 
(pp. 67-81). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. Associates Publishers, 

11  McCombs, M.E. & Shaw, D.L. (1993).The evolution of agenda-setting research: Twenty-five years in the marketplace of ideas. Journal of communication,43, 
2, 58-67.

12 Scheufele, D.A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, agenda setting and priming: The evolution of three media effects models. Journal of communication, 
57, 9-20.

13 Teun A. van Dijk, News as Discourse (Hillsdale: Erlbaum, 1988), 182.
14 Curran, James & Michael Gurevitch (Eds.) (1991): Mass Media And Society. London: Edward Arnold, Hartley, John (1982): Understanding News. London: 

Methuen. 
 McQuail, Denis (1987): Mass Communication Theory: An Introduction (2nd edn.). London: Sage, 
 Don Heider Construction of Reality through the News, Chris Livesey, 2007, “The role of Mass Media in Representations, of age, social class, ethnicity, 

gender, sexuality and disability”  http://www.sociology.org.uk/ 
15 MarcAchbar, 1996, Ο Νόαμ Τσόμσκυ και τα ΜΜΕ, εκδ. Παρατηρητής.
16 An Nguyen, Mark Western «The Complementary Relationship Between The Internet and Traditional Mass Media: The Case of Online News and 

Information» Information Research (2006) 11 (3): paper 259. http://InformationR.net/ir/11-3/paper259.html, Meraz, S. (2011). Using Time Series 
Analysis to Measure Intermedia Agenda Setting Influence in Traditional Media and Political Blog Networks. Journalism and Mass Communication 
Quarterly, 88(1), 176-194.
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ότι η ειδησεογραφία και στα νέα μέσα συντίθεται κατά 
ένα μεγάλο μέρος από τις ειδήσεις των Mainstream 
media (MSM),17 δηλαδή των ειδήσεων που διαχέουν 
τα παγκόσμια ισχυρά δίκτυα και μέσα πληροφόρησης 
και οι μεγάλες επιχειρήσεις των ΜΜΕ.

Στο πλαίσιο αυτό τίθεται λοιπόν το ερώτημα για το 
αν και πώς, οι ειδήσεις, η ενημέρωση, αναδεικνύουν 
την έμφυλη διάσταση των γεγονότων που προβάλλουν. 

Η πρόσφατη έρευνα του Global Media Monitoring 
Project,18 (2015) για την Ευρώπη, δείχνει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να είναι στο περιθώριο της ειδησεογραφικής 
ατζέντας, είτε ως πηγή είδησης, είτε ως δημοσιογράφοι. 
Τις περισσότερες φορές οι απόψεις των γυναικών 
που αναζητούνται και προβάλλονται είναι αυτές που 
αφορούν τους ρόλους τους ως μητέρες, σύζυγοι 
και κόρες και πολύ λιγότερο αυτές που προέρχονται 
από τις πρωταγωνίστριες πολιτικών, επιστημονικών, 
επιχειρηματικών κ.λπ. γεγονότων. Επιπρόσθετα, η 
έκθεση έδειξε ότι υπάρχει μια μείωση των ειδήσεων19 
που αφορούν στις γυναίκες θύματα π.χ. θύματα βίας 
λόγω φύλου και μια αύξηση της παρουσίασης των 
ανδρών θυμάτων, λόγω πολέμου ή ατυχημάτων. Η 
μη «ορατότητα» των γυναικών στην ειδησεογραφική 
ατζέντα καταγράφεται μάλιστα και στις ειδήσεις στο 
διαδίκτυο, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Η περιθωριοποίηση των γυναικών από τις ειδήσεις, 
καταλήγει η έκθεση του Global Media Monitoring 
Project, διαιωνίζει τις αντιλήψεις που θέλουν τους 
άνδρες ως τους κατεξοχήν εκπροσώπους του δημόσιου 
λόγου και σφαίρας και τις γυναίκες, ως τη φωνή της 
ιδιωτικής σφαίρας. 

Όπως γίνεται κατανοητό, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, 
ο λόγος για τις γυναίκες πρόσφυγες στις ειδήσεις των 
ΜΜΕ είναι ακόμα πιο περιορισμένος. Η σχετική πρόσφατη 
βιβλιογραφία είναι φτωχή, ενώ πιο πλούσια είναι αυτή 
που αφορά μελέτες για τις αναπαραστάσεις γυναικών 
μεταναστριών στα ΜΜΕ σε προηγούμενα χρόνια.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2012, με αντικείμενο 
τον τρόπο που είκοσι μεγάλα έντυπα μέσα ενημέρωσης 
αντιμετωπίζουν τις γυναίκες μετανάστριες στις ΗΠΑ,20 

έδειξε ότι το σημαντικότερο μέρος των αναφορών τους 
σε μετανάστριες παρουσιάζουν ιστορίες για προσωρινή 
κράτηση, απέλαση και χωρισμό της οικογένειας και ένα 
μικρότερο μέρος αφορά περιπτώσεις κακοποίησης 
και εκμετάλλευσης. Η κυρίαρχη αφήγηση στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης απεικονίζει αυτές τις γυναίκες 
ως θύματα, ανήμπορα να βρουν ασφάλεια για τις ίδιες 
και τις οικογένειές τους, λόγω των κρατικών πολιτικών, 
αλλά και της εκμετάλλευσης που υφίστανται, ενώ απου-
σιάζουν ειδήσεις για μετανάστριες που συνεισφέρουν 
στην κοινωνία και είναι ενεργά αυτόνομα υποκείμενα. 

 Αντίστοιχα ήταν τα ευρήματα μελέτης σχετικά 
με τις αναπαραστάσεις των γυναικών προσφύγων 
στις τηλεοπτικές ειδήσεις της Σουηδικής δημόσιας 
Τηλεόρασης.21 Σύμφωνα με αυτά, οι μετανάστριες είναι 
σχεδόν αόρατες και όταν παρουσιάζονται στις ειδήσεις, 
οι εικόνες τους είναι «φορτωμένες» με στερεότυπα, 
μύθους και συμβολισμούς που σχετίζονται με το φύλο 
τους και κυρίως με τον ρόλο τους ως μητέρες.
Μεταξύ των συμπερασμάτων στα οποία καταλήγει 
μια παλαιότερη μελέτη του 2002,22 σχετικά με τον 
τρόπο παρουσίασης των προσφύγων και αιτούντων 
άσυλο σε ΜΜΕ της Αγγλίας, είναι ότι οι εικόνες που 
συνοδεύουν τα σχετικά ρεπορτάζ κυριαρχούνται από 
τις εικόνες των νέων ανδρών με απειλητικό ύφος, 
ενώ σπάνια εμφανίζονται γυναίκες πρόσφυγες στην 
προσπάθειά τους να φτάσουν στην Αγγλία. Η ίδια έρευνα 
αναφέρει ότι οι γυναίκες πρόσφυγες δεν γίνονται 
αντικείμενο ενδιαφέροντος από τα αγγλικά ΜΜΕ και 
δεν αντικατοπτρίζεται ο ρόλος τους στις κοινότητες 
που ζουν και καταλήγει στο ότι τόσο οι άνδρες όσο 
και οι γυναίκες πρόσφυγες θεωρούν ότι τα ΜΜΕ δεν 
μεταφέρουν την εμπειρία των γυναικών προσφύγων. 
Πρόσφατα, η Mary Honeyball, βουλευτής του Ερ-
γατικού Κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο η οποία 
παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2016, 
έκθεση με τίτλο «Female refugees and asylum seek-
ers: the issue of integration», ανέφερε χαρακτηριστικά 
για τη στάση των Βρετανικών αλλά και Ευρωπαϊκών 
Μέσων Ενημέρωσης απέναντι στην προβολή θεμάτων 

17  Chomsky, Noam, «What makes mainstream media mainstream», October 1997, Z Magazine, [1]
18  Global Media Monitoring Project 2015, Regional Report, Europe
 http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports/gmmp-2015-reports, τελευταία πρόσβαση, 24/11/2016
19 Σε σχέση με το 2010, που είχε πραγματοποιηθεί η προηγούμενη έρευνα του Global Media Monitoring Project
20  Immigration and Gender: Analysis of Media Coverage and Public Opinion, 2012, The Opportunity Agenda, New York
21  Hanna Hanski Grünewald, (2012), The Present Absence - the representation of immigrant women in the Swedish television news, Master Thesis, 15 

ECTS, Supervisor: Ylva Ekström February 2012, Malmö Högskola, Communication for Development
22 What’s the story? results from research into media coverage of refugees and asylum seekers in the UK, (2003), Article 19 ,  

www.article19.org/
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για τις γυναίκες πρόσφυγες: «Τα ΜΜΕ δεν ήθελαν να 
έχουν καμία ανάμειξη στην έκθεση που παρουσίασα, οι 
γυναίκες δεν αποτελούν μέρος της αφήγησής τους αν και 
είναι η πλειοψηφία σήμερα (εννοεί των προσφύγων)».23

H «συμβολική εκμηδένιση»24  των γυναικών προσφύγων 
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσω της μη αναφοράς 
σε αυτές ακολουθεί τελικά «την κυρίαρχη αναπαράσταση 
του υποκειμένου της μετανάστευσης25 που σε μεγάλο 
βαθμό είναι ένας άνδρας μόνος, νέος στην ακμή της 
ηλικίας και της εργατικής του δύναμης ένας –άνδρας-
εργάτης – ο οποίος, σε μια περίοδο βιομηχανικής ανά-
πτυξης και έντονης αστικοποίησης των χωρών του 
ανεπτυγμένου κόσμου, θεωρήθηκε η ενσάρκωση της 
κινητικότητας της εργασίας».26

3.	 ΥΛιΚΟ	Και	ΜΕΘΟΔΟΛΟγια	 
αΝαΛΥσήσ

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, στόχος του πα-
ρόντος άρθρου είναι να διερευνήσει αν και πώς 
ελληνικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες παρουσιάζουν 
την έμφυλη διάσταση των προσφυγικών ροών προς  
την Ευρώπη κατά την πρόσφατη περίοδο. Πιο συγκεκριμένα 
αναζητούνται απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

 ■ Πού επικεντρώνεται το ενδιαφέρον όταν  
παρουσιάζονται στην αφήγηση των ειδήσεων οι 
γυναίκες πρόσφυγες; 

 ■ Ποια χαρακτηριστικά τούς αποδίδουν;

 ■ Στις αναφορές που γίνονται διαχωρίζεται 
η ενδεχόμενη διαφορετική εθνική ή φυλετική 
προέλευσή τους;

 ■ Παρουσιάζεται και με ποιο τρόπο η αναγκαστική 
«μετακίνηση» των πληθυσμών αυτών και οι προοπτικές 
εγκατάστασής τους σε ευρωπαϊκές χώρες και πώς 
εμπεριέχεται η έμφυλη οπτική;

Το υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να δοθούν 
κάποιες, οπωσδήποτε όμως όχι εξαντλητικές απαντήσεις 
προέρχεται από ελληνικές ιστοσελίδες που κατατάσσονται 
στην κατηγορία ενημέρωσης – πληροφόρησης. 

Επιλέχθηκε η ειδησεογραφία στο διαδίκτυο για τρεις 
βασικούς λόγους: 
Η χρήση του διαδικτύου για ενημέρωση/πληροφόρηση 
είναι ολοένα αυξανόμενη.27 Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, 
η διαδικτυακή «ανάγνωση ειδήσεων σε ιστοσελίδες, 
εφημερίδες, περιοδικά είναι στην κορυφή της λίστας 
των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μέσω 
διαδικτύου με ποσοστό 85,4%».28

 ■ Οι ειδησεογραφικές ιστοσελίδες είναι άμεσα 
προσβάσιμες και παρέχουν τη δυνατότητα αναδρομής 
στο αρχειακό υλικό τους.

 ■ Η ειδησεογραφία στο διαδίκτυο συνδυάζει 
γραπτό λόγο, εικόνες και κάποιες φορές βίντεο.

Επειδή όπως γίνεται αντιληπτό ο όγκος της σχετικής 
θεματολογίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλος 
καθορίστηκαν για τις ανάγκες αυτού του άρθρου οι 
ακόλουθοι περιορισμοί.

Χρονική περίοδος: η περίοδος για την οποία 
αναζητήθηκε η σχετική ειδησεογραφία είναι το 
τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος 2016. Κατά την 
περίοδο αυτή καταγράφονται οι μεγαλύτερες εισροές 
προσφύγων στη Ελλάδα για το 201629 (έως σήμερα 
τουλάχιστον),30 αλλά και αύξηση του αριθμού των γυναικών  
προσφύγων.

Ιστοσελίδες: οι ειδησεογραφικές ιστοσελίδες που 
επιλέχθηκαν για τη συλλογή του υλικού προς ανάλυση 
είναι αυτές που σημειώνουν, κατά το διάστημα που 
λαμβάνει χώρα η μελέτη (τους τρεις πρώτους μήνες 
του 2016) τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα μεταξύ των 
ελληνικών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων. Η επιλογή 
αυτή έγινε γιατί είναι ενδιαφέρον να εξεταστεί τι ειδήσεις 
διαχέουν διαδικτυακές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες 
που απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό επισκεπτών/
τριών και όχι σε στοχευμένα κοινά που αναζητούν 
συγκεκριμένες πληροφορίες. Επιπρόσθετα, σε πολλές 
περιπτώσεις η σχετική ειδησεογραφία των «μεγάλων» 
ιστοσελίδων μπορεί να αναπαραχθεί από άλλες, 
μικρότερης δυναμικής και πόρων ιστοσελίδες και να 
αποκτήσει έτσι, ακόμα μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα. 

23 https://ecpmf.eu/news/threats/archive/most-refugees-are-women-yet-media-ignore-them, 18.03.2016
24 Gaye Tuchman, (1978) , Making News, A study in the construction of Reality, The Free Press, New York
25 Ντίνα Βαϊου, Μαρία Στρατηγάκη, (επιμέλεια), (2008), Το φύλο της μετανάστευσης, εκδ. Μεταίχμιο
26 Βαΐου, σελ. 19, Green,2004
27 ΕΛΣΤΑΤ: 7 στα 10 νοικοκυριά έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (ποσοστό 68,6%) και πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους 

(ποσοστό 68,1%). Δελτίο τύπου: Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα, 2015
28 ΕΛΣΤΑΤ, 2015
29 Refugees/Migrants Emergency Response–Mediterranean, http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83
30  Το άρθρο αυτό συντάχθηκε φθινόπωρο-χειμώνα του 2016.
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Πηγή: Alexa Research, http://www.alexa.com/topsites/countries;1/GR

Zougla.gr

Πηγή: Alexa Research, http://www.alexa.com/topsites/countries;1/GR

Protothema.gr 

γΡαΦήΜα	1
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Πηγή: Alexa Research, http://www.alexa.com/topsites/countries;1/GR

Πηγή: Alexa Research, http://www.alexa.com/topsites/countries;1/GR

Newsit.gr

Πηγή: Alexa Research, http://www.alexa.com/topsites/countries;1/GR

iefimerida.gr

Πηγή: Alexa Research, http://www.alexa.com/topsites/countries;1/GR

News247.gr

Πηγή: Alexa Research, http://www.alexa.com/topsites/countries;1/GR
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Ζougla.gr Protothema.gr

Λέξεις 
στον τίτλο ή 
στο κείμενο

Αριθμός Με φράση Λέξεις 
στον τίτλο ή 
στο κείμενο

Αριθμός

Πρόσφυγες - 
(Ελλάδα)

707 Πρόσφυγες 
(Ελλάδα)

698

Πρόσφυγες 2293 Πρόσφυγες 1859

Προσφυγικό 
(Ελλάδα)

707 Προσφυγικό  
(Ελλάδα)

182

Προσφυγικό 2293 Προσφυγικό 1275

Γυναίκες 
Πρόσφυγες 
(Ελλάδα)

51 8 Γυναίκες 
Πρόσφυγες 
(Ελλάδα)

61

Γυναίκες 
Πρόσφυγες

150 12 Γυναίκες 
Πρόσφυγες

155

Μητέρες 
Πρόσφυγες 
(Ελλάδα)

13 – Μητέρες 
Πρόσφυγες 
(Ελλάδα)

10

Μητέρες 
Πρόσφυγες

29 – Μητέρες 
Πρόσφυγες

15

Κορίτσια 
Πρόσφυγες 
(Ελλάδα)

7 – Κορίτσια 
Πρόσφυγες 
(Ελλάδα)

3

Κορίτσια 
Πρόσφυγες

13 – Κορίτσια 
Πρόσφυγες

15

ΠιΝαΚασ	1
Αριθμός Αρθρων με βΑςη τις λεξεις κλειδιΑ ςτόν τιτλό 

Πηγή: Zougla.gr&Protothema.gr, επεξεργασία της γράφουσας
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Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη έκταση 
του άρθρου αυτού, η μελέτη θα επικεντρωθεί σε 
ιστοσελίδες που κατατάσσονται στις πέντε πρώτες 
θέσεις επισκεψιμότητας. Δείκτες επισκεψιμότητας 
για ελληνικές ιστοσελίδες παρέχει η εταιρεία Alexa 
Research.31 Σύμφωνα με τους δείκτες αυτούς,32 για 
τους μήνες Ιανουάριο – Μάρτιο 2016, η κατάταξη 
των ιστοσελίδων ως προς την επισκεψιμότητά τους 
εμφανίζεται στο Γράφημα 1.

Αναζήτηση άρθρων: ο εντοπισμός των άρθρων έγινε 
χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά: γυναίκες πρόσφυγες, 
μητέρες πρόσφυγες, κορίτσια πρόσφυγες33και 
αξιοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης που διαθέτει η 
μηχανή αναζήτησης Google, καθώς και τις μηχανές 
αναζήτησης για αρχειακό υλικό που διαθέτουν δύο 
από τις πέντε επιλεγμένες ιστοσελίδες. Τα άρθρα 
που τελικά συγκεντρώθηκαν αφορούν ή σχετίζονται 
αποκλειστικά με γεγονότα που διαδραματίζονται στον 
ελλαδικό χώρο.

Μεθοδολογία ανάλυσης: Για την καταγραφή των 
γενικών τάσεων στην αρθρογραφία που συλλέχθηκε, 
δημιουργήθηκαν κατηγορίες στις οποίες συμπεριλήφθησαν/
ταξινομήθηκαν τα άρθρα ανάλογα με τον τίτλο και το 
περιεχόμενο τους. 

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί για άλλη μια φορά 
ότι, λόγω του περιορισμένου εύρους του υλικού και της 
περιόδου αναφοράς της μελέτης, οι διαπιστώσεις και 
τα συμπεράσματα που αναδύονται δείχνουν κάποιες 
τάσεις στον τρόπο που τα μέσα αυτά προβάλλουν/
αντιμετωπίζουν τις γυναίκες πρόσφυγες. Μια γενίκευση 
των διαπιστώσεων αυτών θα απαιτούσε ένα μεγαλύτερο 
όγκο υλικού, η ανάλυση του οποίου ξεπερνά τους 
στόχους του παρόντος άρθρου. 

4.	 αΠΟΤΕΛΕσΜαΤα	αΝαΛΥσήσ
4.1 ΠΟΣΟτΙΚΕΣ ΕΚτΙΜΗΣΕΙΣ

Η προσπάθεια για μια απογραφικού τύπου καταγραφή 
των αναφορών στις γυναίκες πρόσφυγες δεν ήταν 
ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση για όλες τις ιστοσελίδες που 

επιλέχθηκαν. Για τη Zougla.gr και το Protothema.gr, 
οι δυνατότητες αναζήτησης των σχετικών αναφορών 
σε αρχειακό υλικό με δικές τους μηχανές, μας έδωσε 
μια σχετική εικόνα του αριθμού των δημοσιευμάτων 
που εμφανίσθηκαν με τις λέξεις κλειδιά που ορίσαμε, 
τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια. Στις άλλες 
περιπτώσεις Newsit.gr, iefimerida.gr, news247.gr 
η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε με τα εργαλεία της 
google τόσο σε αυτά που παρέχουν οι συγκεκριμένες 
σελίδες, όσο και εκτός των σελίδων, ωστόσο είναι 
αδύνατο να δοθεί ένας έστω κατά προσέγγιση 
συνολικός αριθμός. Ως εκ τούτου, δεν θα επιχειρηθεί 
μια ποσοτική αποτίμηση, αλλά μια γενική διαπίστωση, 
που εξάγεται από την διαδικασία εντοπισμού άρθρων 
που αναφέρονται στις γυναίκες πρόσφυγες στην Ελ-
λάδα (Πίνακας 1). 

Η αναζήτηση άρθρων με τις λέξεις κλειδιά έδωσε 
σχετικά φτωχά αποτελέσματα για όλες τις ιστοσελίδες. 
Πολλά μάλιστα από τα δημοσιεύματα που εντοπίστηκαν 
με τον τρόπο αυτό, δεν αναφέρονται αποκλειστικά στις 
γυναίκες πρόσφυγες, αλλά γενικά σε πρόσφυγες, όπου 
υπάρχει η αναφορά των λέξεων γυναίκες, κορίτσια, 
μητέρες στο κείμενο.

 Για να εξασφαλισθεί ότι το άρθρο έχει θέμα τις 
γυναίκες πρόσφυγες, επιλέχθηκαν τελικά όσα άρθρα 
είχαν στον τίτλο τους τις λέξεις κλειδιά, ή παρέπε-
μπαν σε αυτές τις λέξεις (π.χ. Πρόσφυγας εξέπνευσε με 
την άφιξη της, ή Η 17χρονη Ιρακινή, ή Έγκυες γεννούν  
πρόωρα). 

Ο αριθμός των άρθρων που συγκεντρώθηκε με αυτό 
τον τρόπο είναι συνολικά τριάντα οκτώ (38), αρκετά μι-
κρός αριθμός δηλαδή σε σχέση με τη γενική αρθρογραφία 
για το προσφυγικό κατά την περίοδο μελέτης. Το γεγονός 
αυτό επιβεβαιώνει διαπιστώσεις προηγούμενων ερευνών 
(βλέπε Ενότητα 2 στο παρόν άρθρο) σχετικά με τη μη «ορα-
τότητα» των γυναικών σε τέτοιου τύπου αρθρογραφία. 
Μάλιστα μεταξύ των άρθρων που κρατήθηκαν για την 
παρούσα μελέτη, περιλαμβάνονται και δέκα εννέα (19) 
άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευθεί με αφορμή δράσεις 
άλλων (Ελληνίδων) γυναικών, συλλόγων φορέων κ.λπ. 
για τις γυναίκες πρόσφυγες. 

31 Εταιρεία πρωτοπόρος στην ανάλυση και τις υπηρεσίες του ιστοχώρου. Αποτελεί εταιρεία του ομίλου της Amazon.com και ιδρύθηκε το 1996.
32 Η κατάταξη των ιστοσελίδων ανά χώρα υπολογίζεται με μια μεθοδολογία η οποία συνδυάζει το μέσο όρο της ημερήσιας επισκεψιμότητας από κάθε 

ένα χρήστη και τον εκτιμώμενο αριθμό της αναγνωσιμότητας  από χρήστες της ίδιας χώρας, κατά τoν τελευταίο μήνα.
33 Η χρήση των λέξεων αυτών έγινε σε μια προσπάθεια υπέρβασης του «γλωσσικού σεξισμού» που εμπεριέχει η λέξη «πρόσφυγας» και τα άρθρα που 

την συνοδεύουν «ο», «οι» πρόσφυγες και που παραπέμπει καθαρά στο αρσενικό γένος. Για περαιτέρω, μελέτη του σεξισμού που παράγει η γλώσσα 
μέσω «της γενικευμένης χρήσης του κυρίαρχου αρσενικού λόγου που καθιστά αόρατο το θηλυκό γένος», βλέπε Γκασούκα Μ., Γεωργαλλίδου Μα-
ριάνθη (2014) 
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Στον Πίνακα 2 καταγράφονται οι τίτλοι των 
δημοσιευμάτων που απετέλεσαν το υλικό της ανάλυσης, 
ανά ημερομηνία και ανά ιστοσελίδα.

Μία πρώτη διαπίστωση που εξάγεται από τον 
Πίνακα 2 είναι ότι οι περισσότερες αναφορές στον 
τίτλο για τις γυναίκες πρόσφυγες στο διάστημα που 
εξετάσαμε εμφανίζονται κατά τον μήνα Μάρτιο, όπου 
«εορτάζεται» όπως είναι γνωστό η «ημέρα της Γυναίκας».

Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι όπου υπάρχει 
σαφής αναφορά στην/ις γυναίκα/κες πρόσφυγα/γες 
πρόκειται για πληροφορίες που προέρχονται από 
τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, τη Διεθνή Αμνηστία, 
την ελληνική Επιτροπή της Unesco και την Ελληνική 
Αστυνομία. 

Η τρίτη διαπίστωση είναι ότι σε όλες τις ενημερωτικές 
ιστοσελίδες που μελετήθηκαν υπάρχει η πληροφορία-
είδηση για τις γυναίκες της Πτολεμαΐδας που εορτάζουν 
την «ημέρα της γυναίκας» μαγειρεύοντας για τους 
πρόσφυγες που φιλοξενούνται στην περιοχή τους. 
Αντίθετα το Δελτίο Τύπου της Διεθνούς Αμνηστίας 
με τίτλο «Γυναίκες πρόσφυγες: αντιμέτωπες με βία, 
εκμετάλλευση και σεξουαλική παρενόχληση καθώς 
διασχίζουν την Ευρώπη», δημοσιεύθηκε σε δύο (2) (zoug-
la.gr, newsit.gr) μόνο από τις πέντε (5) ειδησεογραφικές 
ιστοσελίδες. Επίσης, την ανακοίνωση της Ελληνικής 
Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO η οποία αναφέρει 
ότι στην «Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Η UNESCO τιμά τις 

γυναίκες πρόσφυγες», δημοσιεύουν δύο (2) (zougla.gr, 
newsit.gr) από τις πέντε (5) ειδησεογραφικές ιστοσελίδες. 
Την ανακοίνωση και παρέμβαση της Γενικής Γραμματέως 
Ισότητας σχετικά με την «Γυναίκα Πρόσφυγα - Αιτούσα 
Ασύλου», με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας (8 
Μαρτίου) δημοσιεύει μία (1) μόνο ιστοσελίδα (Zougla.
gr), ενώ το Protothema.gr επιλέγει να δημοσιεύσει 
την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα «στη 
μάνα πρόσφυγα αφιερώνει την ημέρα της γυναίκας ο 
Τσίπρας». Την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις γυναίκες 
και τα παιδιά πρόσφυγες δημοσιεύουν τέσσερις (4) 
(Protothema.gr, Zougla.gr, Newsit.gr, Iefimerida.gr) από 
τις πέντε (5) ειδησεογραφικές ιστοσελίδες. 

4.2 ΠΟΙΟτΙΚΗ ΠρΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΚΑτΗΓΟρΙΕΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Στόχος της ποιοτικής ανάλυσης που ακολουθεί είναι 
μέσα από την παρουσίαση της κεντρικής θεματολογίας 
των ειδησεογραφικών άρθρων και την κριτική ανάλυ-
ση του κειμένου και της θεματικής του να εκμαιευθούν 
απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην αρχή 
του άρθρου. Η προσέγγιση αυτή θα πραγματοποιηθεί με 
τη χρήση τεσσάρων μεγάλων κατηγοριών ανάγνωσης 
των άρθρων με βάση ένα κεντρικό χαρακτηριστικό που 
φαίνεται να προσδίδει ο λόγος των άρθρων στις γυναί-
κες πρόσφυγες για τις οποίες μιλούν και που από την 
άλλη συνδέεται και με τα ερωτήματα που έχουν τεθεί. 

Φωτογραφία από Newsit.gr, 18/02/2016
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4.2.1 ΕΥΑΛωτΕΣ - ΑδΥΝΑΜΕΣ 
 (9/38 ΑρθρΑ)

Το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιευμάτων που 
αναφέρονται σε γυναίκες πρόσφυγες εντάσσονται σε 
αυτή την πρώτη κατηγορία. Η ευαλωτότητα σχετίζεται 
κυρίως με την αδυναμία ή δυσκολία να ανταποκριθούν 
στις αντιξοότητες ενός τέτοιου εγχειρήματος, όπως 
είναι η μετακίνησή τους από τη χώρα τους προς την 
Ευρώπη. Σε αυτή την πορεία τους προς «ασφαλείς»  
χώρες, κινδυνεύουν να τραυματιστούν, να χάσουν ή 
χάνουν τη ζωή τους.

«…μια γυναίκα 45 χρονών, συριακής καταγωγής, έχα-
σε τη ζωή της στη διάρκεια του ταξιδιού από τις απέναντι 
τουρκικές ακτές. Υπέστη ανακοπή καρδιάς ως αποτέλε-
σμα υποθερμίας και τη σορό της αποβίβασαν διασώστες 
στη Σκάλα Συκαμνιάς», zougla.gr, (20/01/2016)

«Την τελευταία της πνοή άφησε μία πρόσφυγας από 
τη Συρία το πρωί του Σαββάτου, νότια της πόλης της 
Μυτιλήνης, αμέσως μετά την άφιξη της με βάρκα από 
τις τουρκικές ακτές. Η 60χρονη γυναίκα, σύμφωνα με 
πληροφορίες, έπασχε από σοβαρό καρδιακό νόσημα και 
η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε από τις κακές 
καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με την κακουχία του 
ταξιδιού». (zougla.gr,iefimerida.gr(02/01/2016)

«Ξυδάκης στο Stern: H Ελλάδα δεν μπορεί να πνίγει 
γυναικόπαιδα», (protothema.gr, (29/01/2016)

Ή «Το Σαββατοκύριακο στην Κω έφτασαν σε σημείο να 
ρίξουν χημικά σε παιδιά και γυναίκες με αποτέλεσμα 
ένα 9χρονο παιδί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο 
με αναπνευστικά προβλήματα».(protothema.gr,  
15/02/2016).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα δημοσιεύματα αυτά 
εμφανίσθηκαν κυρίως κατά το μήνα Ιανουάριο 2016, 
όπου σημειώθηκαν σε σχέση με τους άλλους δύο μήνες 
που εξετάζονται σε αυτή τη μελέτη, οι περισσότερες 
ναυτικές τραγωδίες με θύματα πρόσφυγες άνδρες, 
γυναίκες και παιδιά. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ34 τις πρώτες τρεις εβδομάδες του 2016, έχασαν 
τη ζωή τους στο Αιγαίο, τουλάχιστον 60 άνθρωποι ενώ 
αγνοούνταν άλλοι 10, με πιο χαρακτηριστικά ναυάγια 

αυτά στο Φαρμακονήσι και Καλόλιμνο, με 42 νεκρές/
ούς εκ των οποίων 17 παιδιά και στη Σάμο με 24 
νεκρές/ούς. Πολλά από αυτά τα ναυάγια αποδίδονται 
στην επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και της 
επικινδυνότητας διέλευσης την οποία όμως πολλές και 
πολλοί πρόσφυγες επιχειρούσαν λόγω των μειωμένων 
τιμών που πρόσφεραν οι διακινητές. Η αδυναμία των 
γυναικών και παιδιών που επιχειρούν το ταξίδι σε 
συνδυασμό με τις κακές καιρικές συνθήκες οδηγούν, 
σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, σε τραυματισμό ή και 
απώλεια της ζωής τους.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα διαπίστωση που εξάγεται 
από τα άρθρα που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία 
είναι ότι αναφέρεται η χώρα προέλευσης των γυναικών 
για τις οποίες μιλούν και η οποία είναι η Συρία. Αυτή 
η αναφορά προσδίδει στα άρθρα μια θετική οπτική 
απέναντι στις (Σύριες) πρόσφυγες, παραπέμποντας, 
έστω φευγαλέα και αποσπασματικά, σε κοινές 
τουλάχιστον πολιτιστικές και θρησκευτικές παραδόσεις 
μεταξύ των δύο λαών (σε αντίθεση με τις Αφγανές 
ή τις Ιρακινές).
Ωστόσο, αυτή η θετική διάσταση των δημοσιευμάτων 
απέναντι στις πρόσφυγες, περιορίζεται αποκλειστικά 
και μόνο στο δραματικό συμβάν του πνιγμού, που 
στις περισσότερες περιπτώσεις το συνδέει και με 
μια προσωπική αδυναμία της γυναίκας (λόγω υγείας, 
ηλικίας), χωρίς άλλη αναφορά στο ευρύτερο πλαίσιο 
που τα παράγει, δηλαδή, στον πόλεμο, στα κλειστά και 
επιτηρούμενα σύνορα, στους παράνομους διακινητές 
προσφύγων. Με αυτό τον τρόπο οι καθημερινοί πνιγμοί 
παρουσιάζονται ως «φυσική» συνέπεια της επικινδυνότητας 
της θαλάσσιας διάσχισης. Η δε πρόσφυγας που 
επιχειρεί να φτάσει σε ασφαλές έδαφος είναι σε αυτές 
τις ειδήσεις, μία από τις χιλιάδες (Σύριες) γυναίκες, 
παθητική και δύστυχη, χωρίς αναφορές και δικαιώματα, 
έρμαιο των καιρικών φαινομένων και των σωματικών 
της δυνάμεων. Εξαφανίζοντας έτσι κάθε σύνδεση με 
τα ιστορικά αίτια του γεγονότος, ο δημοσιογραφικός 
λόγος το μετατρέπει σε μια αναμενόμενη ναυτική 
τραγωδία, «καμουφλάροντας», όπως λέει ο Μπαρτ, 
«την ιστορία σε φύση».35

34 Η Ύπατη Αρμοστεία εκφράζει τη θλίψη της για τους θανάτους στο Αιγαίο καθώς οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται https://www.unhcr.gr/nea/
deltia-typoy/artikel/611c78f9f78c262d26995fad5e76a17d/i-ypati-armosteia-e-12.html, 22/01/2016

35 Κι αυτή είναι ακριβώς η ουσιαστική λειτουργία του μύθου: να μεταμορφώνει την ιστορία σε φύση» (Barthes, 1979: 227) . Η εξουσία χρησιμοποιεί 
τη μυθική λειτουργία για να συνδέσει ιστορία και φύση και να μας παρουσιάσει κάτι που αποτελεί προϊόν κοινωνικής και ιστορικής κατασκευής ως 
φυσικό και αναγκαίο. Η παρουσίαση ενός ισχυρισμού που σχετίζεται με συμφέροντα, κοινωνικές και πολιτικές παραμέτρους, ως κάτι φυσικό και 
αυτονόητο.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Ημερ/νια Zougla.gr Protothema.gr Newsit.gr Iefimerida.gr News247.gr

01/01/2016 Τι απέγιναν 
οι ερωτευμέ-
νοι πρόσφυγες 
που είχαν δια-
σωθεί 

02/01/2016 Πρόσφυγας 
εξέπνευσε με 
την άφιξη της 
στις ακτές της 
Λέσβου

Μυτιλήνη: Μια 
πρόσφυγας πέ-
θανε αμέσως 
μόλις έφτασε 
στο νησί – Σε τι 
οφείλεται ο  
θάνατος

03/01/2016 Πρόσφυγες 
«πληρώνουν» 
τους διακινητές 
δίνοντας τις  
γυναίκες τους –
Θύματα βιασμών 
και ξυλοδαρμών

06/01/2016 Πρόσφυγας 
άφηνε τους 
λαθρέμπο-
ρους να  
βιάζουν  
τη γυναίκα 
του 

18/01/2016 Διεθνής 
Αμνηστία: 
Αντιμέτωπες 
με σωματική 
βία και  
σεξουαλική 
παρενόχληση 
οι γυναίκες 
πρόσφυγες

19/01/2016 Θύματα 
βίας, εκμε-
τάλλευσης 
και σεξου-
αλικής πα-
ρενόχλησης 
οι γυναί-
κες πρόσφυ-
γες –  
Οι συγκλονι-
στικές τους 
ιστορίες

ΠΙΝΑκΑΣ 2
ΆρθρΆ που στον τίτλο τουσ ΆνΆφέροντΆί στη γυνΆίκΆ προσφυγΆ
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Πηγή: Liebig and Mo (2013), σ. 159

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Ημερ/νια Zougla.gr Protothema.gr Newsit.gr Iefimerida.gr News247.gr

20/01/2016 Νεκροί από 
υποθερμία 
ένα 3χρονο 
παιδί και μία 
γυναίκα

29/01/2016 Ξυδάκης στο 
Stern: H Ελλάδα 
δεν μπορεί να 
πνίγει γυναικό-
παιδα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Ημερ/νια Zougla.gr Protothema.gr Newsit.gr Iefimerida.gr News247.gr

10/02/2016 Η 17χρονη 
Ιρακινή: Θα 
μας σκότωναν 
οι Τζιχαντι-
στές. Φύγαμε 
με τις πυτζά-
μες και ένα 
πορτοφόλι

15/02/2016 Μετά τα χη-
μικά στα γυναι-
κόπαιδα, συνεχί-
ζουν με το ζόρι τα 
hotspots

18/02/2016 Καταγγε-
λία σοκ από 
μάνες πρό-
σφυγες: Οι 
Τούρκοι πή-
ραν τα παι-
διά ...

29/02/2016 Χάος στην Ει-
δομένη: Οι 
Σκοπιανοί έρι-
ξαν δακρυ-
γόνα σε γυναί-
κες και παιδιά
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ΜΑΡΤΙΟΣ

Ημερ/νια Zougla.gr Protothema.gr Newsit.gr Iefimerida.gr News247.gr

01/03/2016 Γυναίκα πρό-
σφυγας αποπει-
ράθηκε να αυτο-
πυρποληθεί

02/03/2016 Μαρτυρίες Λιμε-
νικών: Οι γυναί-
κες μας πετού-
σαν τα μωρά τους 
πάνω στο σκά-
φος...

03/03/2016 30χρονη και όχι 
ανήλικη η αγνο-
ούμενη πρόσφυ-
γας στις αφίσες 
στην πλατεία Βι-
κτωρίας –Ποια 
είναι η ιστορία 
της

Ρόδος: Πρό-
σφυγας γέν-
νησε μέσα σε 
SuperPuma της 
Πολεμικής Αερο-
πορίας

04/03/2016 Η ΓενικήΓραμ-
ματεία Ισό-
τητας των 
Φύλων φι-
λοξενεί πρό-
σφυγες της 
ξενώνες της

Μια 16χρονη Σύ-
ρια περιγράφει 
την οδύσσεια από 
τον πόλεμο στην 
ελπίδα

07/03/2016 H Eλληνική 
Επιτροπή της 
UNESCO τιμά 
τις γυναίκες 
πρόσφυγες

Παγκόσμια 
Ημέρα Γυ-
ναίκας: Η 
UNESCO 
τιμά τις γυ-
ναίκες πρό-
σφυγες
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ΜΑΡΤΙΟΣ

Ημερ/νια Zougla.gr Protothema.gr Newsit.gr Iefimerida.gr News247.gr

08/03/2016 Οι γυναίκες 
της Πτολεμαΐ-
δας μαγειρεύ-
ουν 900 μερί-
δες φαγητού 
για τους πρό-
σφυγες στην 
Κοζάνη  
 

Στη μάνα πρό-
σφυγα αφιερώνει 
την ημέρα της γυ-
ναίκας ο Τσίπρας

Κοζάνη: Εξέ-
πληξαν τους 
πάντες ανή-
μερα της 
γιορτής της 
γυναίκας ...

Γυναίκες στην 
Κοζάνη γιορτά-
ζουν μαγειρεύ-
οντας 900 με-
ρίδες για τους 
πρόσφυγες

Κοζάνη: Γιορ-
τάζουν την 
Ημέρα της Γυ-
ναίκας μαγει-
ρεύοντας

Focus: Έγκυες 
γεννούν πρόωρα 
κι άλλες αποβάλ-
λουν στην Ειδο-
μένη

Πτολεμαΐδα: Aντί 
για εορτασμούς 
για την ημέρα της 
γυναίκας μαγει-
ρεύουν για τους 
πρόσφυγες

09/03/2016 Ένα χέρι για 
να κρατηθούν: 
μερικά λόγια 
από μια μετα-
νάστρια για τις 
γυναίκες-πρό-
σφυγες

11/03/2016 Πλάι στη γυ-
ναίκα πρό-
σφυγα

16/03/2016 Η «Ελπίδα» αγκα-
λιάζει τα προσφυ-
γόπουλα και τις 
μητέρες τους

18/03/2016 Αφγανός πήγε 
να βιάσει 7χρονη 
στον καταυλισμό 
της Ειδομένης

29/03/2016 Γυναίκα από 
την Συρία 
γέννησε στη 
Λαμία!

31/03/2016 Διαταγή της 
ΕΛ.ΑΣ για 
προστασία 
γυναικών και 
ανήλικων 
προσφύγων

Η ΕΛ.ΑΣ βγάζει 
τώρα διαταγές (!) 
για να προστα-
τεύσει γυναίκες 
-πρόσφυγες από 
βιασμούς

Οδηγίες της 
ΕΛ.ΑΣ για 
τις γυναίκες 
και τα παιδιά 
πρόσφυγες

Ελληνική Aστυ-
νομία: Διαταγή 
για προστασία 
γυναικών προ-
σφύγων από βι-
ασμούς

Μια γυναίκα- 
σύμβολο στην 
Ελλάδα
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4.2.2 ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΕΣ ΜΗτΕρΕΣ (5/38)

Μία άλλη ομάδα δημοσιευμάτων που μπορεί να 
συγκροτηθεί από τα άρθρα που περιλαμβάνονται 
στο «πεδίο μελέτης» είναι αυτά που μιλούν για τις 
πρόσφυγες ως μάνες που αγωνιούν και θυσιάζονται 
για τα παιδιά τους προκειμένου να τα σώσουν. 

«Δεν το χωρά ανθρώπου νους: να παίρνουν από 
μια μάνα το παιδί της. Να το έχει βάλει σε κίνδυνο 
για να το σώσει από τον πόλεμο και να το χάνει 
μεσοπέλαγα, στο ταξίδι από την Τουρκία στην Ελλάδα. 
Μανάδες πρόσφυγες που είδαν Τούρκους λιμενικούς 
να τους αρπάζουν τα παιδιά μέσα απ’ τα χέρια τους.  
Αυτές είναι οι ιστορίες τους. Ιστορίες που συγκλονίζουν, 
που προκαλούν κόμπο στο στομάχι. Πως μπορεί κάποιος 
να παίρνει ένα παιδί μακριά από τη μάνα του;». (newsit.
gr, 18/02/2016).

«…Επικράτησε απίστευτος πανικός. Θυμάμαι μας 
πετούσαν οι γυναίκες στην κυριολεξία τα βρέφη, τα 
μωρά τους επάνω στο σκάφος μας. Σηκώναμε τους 
ανθρώπους από τα πλευρικά του σκάφους μας». (pro-
tothema.gr, 02/03/2016).

«Μια γυναίκα από τη Συρία αποπειράθηκε να 
αυτοπυρποληθεί στην Ειδομένη την Τρίτη, αφού είδε 
τα παιδιά της να περνούν τα σύνορα με την ΠΓΔΜ και 
εκείνη έμεινε πίσω». (Iefimerida, 01/03/2016).

«…Στη διάρκεια της πτήσης επιστροφής προς τη 
Ρόδο, η γυναίκα με τη βοήθεια της ιατρού, γέννησε ένα 
υγιέστατο αγοράκι. Μητέρα και βρέφος βρίσκονται στο 
νοσοκομείο της Ρόδου και χαίρουν άκρας υγείας». (Ief-
imerida, 03/03/2016).

«…Υπό κανονικές συνθήκες μία γυναίκα πρόσφυγας από 
τη Συρία γέννησε στο νοσοκομείο Λαμίας ένα υγιέστατο 
κοριτσάκι. Η έγκυος φιλοξενούνταν στις Θερμοπύλες και 
με εντολή του Κώστα Μπακογιάννη μεταφέρθηκε άμεσα 
στο νοσοκομείο.» (zougla.gr, 29/03/2016). 

Η «εξαφάνιση» των γυναικών προσφύγων ως δρώ-
ντα υποκείμενα και σε αυτή την κατηγορία άρθρων 
είναι σχεδόν καθολική. Η έγκυος που γεννά σε ξένο 
τόπο, η απελπισμένη μητέρα που αποχωρίζεται τα παι-
διά της, γίνεται η αφορμή όχι για να μιλήσουν αυτές 
ή να μιλήσουν για αυτές, αλλά για να δομηθεί ένας 
άλλος λόγος, είτε γύρω από την συγκινητική προσφορά 
των Ελλήνων, απλών πολιτών, εργαζομένων, αλλά και 
εκπροσώπων της πολιτείας, είτε γύρω από τις δυσκολίες 
που εγείρει η υποδοχή και φιλοξενία των προσφύγων. 

Τα άρθρα αυτά δραματοποιούν το γεγονός και 
εστιάζουν στη θυματοποιημένη εκδοχή της σχέσης μάνας-
παιδιού, όπου και οι δύο είναι θύματα γεγονότων που 
δεν μπορούν να ελέγξουν ή να παρέμβουν. Αυτή η 
δραματοποίηση της σχέσης μάνας-παιδιού  

Φωτογραφία από Newsit.gr, 18/02/2016
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παράγει μια αίσθηση «εγγύτητας» με τις μητέρες 
πρόσφυγες και μια ακαθόριστη «συμπόνια» για αυτές 
που βιώνουν καταστάσεις που είναι αναγνωρίσιμες και 
συναισθηματικά φορτισμένες και στις κοινωνίες μας.36 
Αίσθηση που ενισχύεται για άλλη μια φορά, από το ότι, 
η μόνη εθνικότητα που σημειώνεται στα δημοσιεύματα 
για τις γυναίκες μητέρες είναι η Συριακή.

Και σε αυτή την κατηγορία τα δημοσιεύματα υιοθετούν 
μια θετική στάση απέναντι στις γυναίκες πρόσφυγες, 
αντιμετωπίζοντάς τες ως θύματα ανεξέλεγκτων συνθηκών 
(που μάλιστα επηρεάζουν την πλέον στενή σχέση μάνας-
παιδιού) και προβάλλοντάς τες ως σιωπηλές, αδύναμες, ανή-
μπορες φιγούρες στους δρόμους της προσφυγιάς. 

4.2.3 θΥΜΑτΑ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ 
ΠΑρΕΝΟΧΛΗΣΗΣ (9/38)

Σε αυτή την τρίτη κατηγοριοποίηση εντάσσονται δύο 
είδη αρθρογραφίας: τα ρεπορτάζ από περιστατικά 

βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης και τα ρεπορτάζ 
που αφορούν ανακοινώσεις διεθνών οργανισμών για 
το θέμα αυτό. 

Στην πρώτη ομάδα καταγράφεται ένας περιορισμένος 
αριθμός άρθρων 3 στα 9. Παρότι δηλαδή, όπως θα 
δούμε στο δεύτερο τύπο άρθρων, αναδύεται ένα σοβαρό 
ζήτημα βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης γυναικών, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους προς την 
Ευρώπη ή ακόμα και μέσα στην Ευρώπη, το θέμα αυτό 
γίνεται ελάχιστα γνωστό. Οι περιπτώσεις που έτυχαν 
δημοσίευσης ήταν, είτε μετά από καταγγελία της ίδιας 
της γυναίκας-θύματος, είτε μετά από περιστατικά 
διαμάχης μεταξύ προσφύγων. 

«Πρόσφυγας άφηνε τους λαθρέμπορους να βιάζουν 
τη γυναίκα του ως... πληρωμή!», (Newsit. gr, 06/01/2016)
(πρόκειται να αναδημοσίευση άρθρου από την ηλε-
κτρονική ιστοσελίδα Independent.uk37

«“Καζάνι που βράζει” ο καταυλισμός-ντροπή, Αφγανός 

Φωτογραφία από Iefimerida.gr, 01/03/2016

36  Alice Venir, UK Media Representation of Syrian Refugees: A Focus on the Press, file:///C:/Users/c.paidoussi/Downloads/UK_Media_Representation_
of_Syrian_Refuge%20(1).pdf

37 Ο τίτλος της βρετανικής δημοσίευσης ήταν: «Syrian refugee "allows smugglers to rape his wife as payment for trafficking family to Europe”» και 
είχε ως υπότιτλο «The husband, who had run out of money, reportedly volunteered his wife for payment and apparently started participating in 
the daily rapes.»
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πήγε να βιάσει 7χρονη στον καταυλισμό της Ειδομένης» 
(Protothema.gr 18/03/2016).

Αυτές οι δύο δημοσιεύσεις είναι εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσες, παρότι περιορισμένες αριθμητικά, σχετικά 
με το πώς κτίζεται η «απειλή» και η «βιαιότητα» «που 
αγκιστρώνεται στα μεταναστευτικά σώματα ως έμφυλη 
πολιτισμική ταυτότητα και ως στίγμα…»38 (σελ.105) του 
άλλου, του πρόσφυγα, που «εισβάλλει» στις δυτικές 
κοινωνίες.39

Και στα δύο άρθρα, αυτό το οποίο αναδεικνύεται 
ξεκάθαρα είναι ότι υπεύθυνος/νοι για τη σεξουαλική 
βία και απειλή είναι ο «άλλος», ο «ξένος» ο «βίαιος» 
πρόσφυγας, ο οποίος μπορεί να έχει και συγγενική σχέση 
(σύζυγος) με το θύμα. Είναι ενδιαφέρον επιπλέον ότι το 
ένα από τα δύο άρθρα που περιλαμβάνονται σε αυτή 
την κατηγορία είναι αναδημοσίευση από δύο μεγάλες 
αγγλόφωνες εφημερίδες, στην ψηφιακή τους έκδοση, 
την Independent και την New York Times. Το άρθρο αυτό, 
(Newsit.gr, 06/01/2016) θα μπορούσε να αποτελέσει 
υποδειγματικό παράδειγμα για το πώς κτίζεται από 
τη μια πλευρά, η απειλή που εμπεριέχει ο ξένος–
πρόσφυγας–μετανάστης για τις δυτικές κοινωνίες, και 
από την άλλη πώς εξαγνίζονται οι δυτικές κοινωνίες 
απέναντι στην προσφυγική κρίση. 

Η είδηση αναφέρεται στο θύτη σύζυγο ο οποίος 
χρησιμοποίησε τη γυναίκα του ως (σεξουαλικό) 
αντίτιμο για να πληρώσει το διακινητή προκειμένου να 
καταφέρει η οικογένεια με τα 4 παιδιά να φτάσει στην 
Ευρώπη και σημειώνεται ότι και ο ίδιος συμμετείχε 
στους καθημερινούς βιασμούς της γυναίκας του. Στη 
συνέχεια το άρθρο παρουσιάζει τη βοήθεια που παρέχει 
πλέον η χώρα υποδοχής τους στη γυναίκα, για να ξε-
περάσει την τραυματική αυτή εμπειρία. 

Με αυτόν τον τρόπο σκιαγραφείται το αντιθετικό 
δίπολο Ανατολή-Δύση. Από τη μια η «προβληματική», βα-
θιά σεξιστική Ανατολή, με την πολυμελή οικογένεια, τον 
απόλυτα κυρίαρχο σύζυγο-πατέρα-αφέντη, απειλητικό 
και βίαιο και την πλήρως υποταγμένη, άβουλη, σιωπηλή 
γυναίκα, υποχρεωμένη να κάνει τα πάντα για τον άνδρα 
της. Θύτης και θύμα, παρουσιάζονται ως δυνητικοί 

«υποκινητές» μιας συνεχούς ταραχής/απειλής στη νέα 
τους χώρα, αφού η γυναίκα φοβάται ότι θα τη σκοτώσει 
ό εν διαστάσει άνδρας της ή οι συγγενείς της, οι οποίοι 
θεωρούν ότι τους ατίμασε. Από την άλλη η «σύγχρονη» 
Δύση που παρέχει υποστήριξη και προστασία στις 
«κατατρεγμένες» πρόσφυγες, παραπέμποντάς τες σε 
ψυχοθεραπευτικά κέντρα ειδικά για αυτές, έτσι ώστε 
να «διαχειριστούν» τα τραύματα του πολέμου και της 
σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστησαν κατά τη 
μετακίνησή τους (ο εξαγνισμός).40 Για άλλη μια φορά η 
τραγωδία του πολέμου εξαφανίζεται ή συρρικνώνεται 
σε ψυχικό τραύμα προς θεραπεία, αποσιωπώντας 
τεχνηέντως την ιστορική και πολιτική του πτυχή.41

Σε άρθρο της Iefimerida.gr, για το ίδιο θέμα, δίνεται 
μια επιπλέον πτυχή στο γεγονός, κάνοντας αναφορά 
και στη βία του πολέμου από την οποία προσπαθούν 
να ξεφύγουν γυναίκες και άνδρες.

«…Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, που προσπαθούν 
να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τη βία στη χώρα τους, 
έρχονται αντιμέτωπες με τους εκμεταλλευτές διακινη-
τές, τους κινδύνους του ταξιδιού, αλλά και ένα αβέβαιο 
μέλλον στην Ευρώπη. Αυτά τα ρίσκα όμως είναι ακόμη 
μεγαλύτερα για τις γυναίκες». 

Όμως και εδώ η βία που έχουν υποστεί αυτές οι 
γυναίκες προέρχεται είτε, από το στενό οικογενειακό 
πλαίσιο, είτε από ομοεθνείς, είτε από άλλους, οπωσδήποτε 
όμως μη ευρωπαίους πολίτες.42

Η βίαιη συμπεριφορά που ελλοχεύει στους  
πρόσφυγες, ακόμα και απέναντι στους συνταξιδιώτες τους, 
αναδεικνύεται και στο δεύτερο άρθρο που αναλύθηκε 
στην παρούσα μελέτη. Αφγανός αυτή τη φορά ο θύτης, 
7χρονο κορίτσι το υποψήφιο θύμα. Και όλα αυτά σε ένα 
άλλο «απειλητικό» χώρο, τον καταυλισμό της Ειδομένης. 
Σε αυτό το κείμενο η σεξουαλική παρενόχληση ήταν η 
αφορμή για να δηλωθεί πόσο επικίνδυνα «καυτό» πια 
είναι το θέμα σε δύο καταυλισμούς, της Ειδομένης και 
του Πειραιά. Λιντσαρίσματα, εντάσεις, μαχαιρώματα, 
διαμαρτυρίες και απειλές από βίαιους, έτοιμους να 
εκραγούν πρόσφυγες. Η απειλή είναι τόσο μεγάλη, που 
σύμφωνα με το άρθρο «Φοβόμαστε για τις γυναίκες 

38 Νέλλη Καμπούρη, (2013), Φύλο μετανάστευση και βία, στο «Φύλο, μετανάστευση και διαπολιτισμικότητα», Επιμ. Α. Ζαββού, Ν. Καμπούρη, Μ. Στρα-
τηγάκη, Υλικά 19, Νήσος, Αθήνα

39 Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι υπόθεση μαζικής σεξουαλικής παρενόχλησης γυναικών στην Κολωνία, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, 
από άνδρες πιθανότατα αραβικής ή βορειο-αφρικανικής καταγωγής.

40 Στόχος του άρθρου αυτού δεν είναι η ανάλυση των σχέσεων εξουσίας μεταξύ των φύλων στα προσφυγικά ρεύματα, και ως εκ τούτου δεν θα επι-
διώξουμε μια περαιτέρω ανάλυση ή επικέντρωση  στο θέμα αυτό. Σίγουρα, η συζήτηση για τις οικογενειακές σχέσεις και τη σεξουαλική ζωή των 
ζευγαριών στη Συρία είναι, όπως παντού, μια περίπλοκη και οπωσδήποτε όχι μια μονοδιάσταση υπόθεση, όπως επίσης πολυδιάστατες είναι και οι 
εξουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα στα κοινωνικά φύλα στη Συρία. 

41 Barthes, R. (1979)
42 Σε μία φράση αναφέρονται και Ευρωπαίοι αστυνομικοί ως βίαιοι.
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και τα παιδιά μας, λένε και οι ίδιοι οι πρόσφυγες». 
Δηλαδή, για την επικινδυνότητα αυτή, δεν μιλάνε πια 
μόνο οι Έλληνες, το λένε και αυτοί που είναι «μέρος 
του προβλήματος», οι πρόσφυγες.43

Η δεύτερη ομάδα άρθρων, σύνολο έξι, που 
περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία, αφορούν 
ρεπορτάζ από ανακοινώσεις Διεθνών και Εθνικών 
φορέων και οργανισμών σχετικά με την προστασία 
γυναικών και ανήλικων παιδιών κατά το ταξίδι τους 
προς την Ευρώπη. Οι ανακοινώσεις προέρχονται από 
τη Διεθνή Αμνηστία και την Ελληνική Αστυνομία. 

Όπως έχει αναφερθεί και στην αρχή της ενότητας 
αυτής, η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας 
εμφανίζεται στις 4 από τις 5 ειδησεογραφικές ιστοσελίδες 
που εξετάζονται. Στις δύο από αυτές γίνεται εκτεταμένη 
αναφορά στις οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. και στις άλλες δύο 
συνοπτική παρουσίαση της ανακοίνωσης, ενώ σε σχόλιο 

που περιλαμβάνεται στο άρθρο σχετικά με αυτήν την 
πρωτοβουλία αναφέρεται ότι «οι γυναίκες πρόσφυγες 
δεν καταγγέλλουν τα σε βάρος τους περιστατικά διότι η 
κουλτούρα στις χώρες τους είναι τελείως διαφορετική 
σε σχέση με την ισότητα των δύο φύλων, με αποτέλεσμα  
να κερδίζουν ο φόβος και η τρομοκρατία». Και εδώ  
δηλαδή, αναδεικνύεται μια δυτικής έμπνευσης 
πατερναλιστική προσέγγιση στη διαχείριση των  
γυναικών προσφύγων με αφορμή διαφορετικές 
πολιτισμικές αξίες. 

Εκτενέστερη αναφορά, σε δύο από τις πέντε 
ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, έλαβε η ανακοίνωση της 
Διεθνούς Αμνηστίας τον Ιανουάριο του 2016. Μέσα από 
τις αφηγήσεις νεαρών προσφύγων αναδεικνύεται ότι 
η απειλή άσκησης βίας και σεξουαλικής κακοποίησης 
από τους διακινητές είναι μία πλευρά, η άλλη είναι ότι 
κίνδυνος υπάρχει «ακόμα και σε ευρωπαϊκό έδαφος» 

43 Αξίζει να σημειωθεί εδώ σύμφωνα με ένα χάρτη που καταγράφει τις ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφόρησαν στα ΜΜΕ «για δήθεν εγκλήματα προ-
σφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα» και που δημιουργήθηκε στο Google, η είδηση αυτή ήταν ψευδής. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «Σε πα-
ραπληροφόρηση αποδίδει ο πατέρας 6χρονου κοριτσιού από τη Συρία, δημοσιεύματα, σε ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ, που έκαναν λόγο για απόπει-
ρα βιασμού του παιδιού από Πακιστανό, στον καταυλισμό της Ειδομένης» στο https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1e7jaoJB_rs20UnMH
NLJmuNfkAf8&ll=41.12365520000003%2C22.502038500000026&z=8

Φωτογραφία από Iefimerida.gr, 01/03/2016
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(στα κέντρα φιλοξενίας, κατά τη διέλευσή τους από 
ευρωπαϊκές χώρες προς τον τελικό προορισμό τους). 
Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε στα άρθρα που μελετώνται 
οι αναφορές στους κινδύνους ή τη βία που βιώνουν οι 
γυναίκες αυτές στις ευρωπαϊκές χώρες, είναι μηδαμινές.

4.2.4 ΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΕΣ/ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ  
ΣτΙΣ/ΣτΟΥΣ ΠρΟΣφΥΓΕΣ

Σε μία τέταρτη θεματική κατηγορία εντάχθηκαν άρθρα 
στα οποία δεν είναι πρωταγωνίστριες οι γυναίκες 
πρόσφυγες, αλλά αυτές και αυτοί που συμπαρίστανται, 
που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους απέναντι στους/
στις πρόσφυγες. 

Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι φωνές 
αλληλεγγύης από γυναίκες απέναντι στις/στους 
πρόσφυγες γίνονται και αυτές αντικείμενο προβολής 
με αφορμή ένα γεγονός όπως η γιορτή της ημέρας 
της Γυναίκας (τα άρθρα, στα οποία αναφερόμαστε 
δημοσιεύτηκαν το μήνα Μάρτιο). 

Μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι το ρεπορτάζ που 
προβάλλει την αλληλέγγυα στάση και προσφορά των 
γυναικών της Κοζάνης44 απέναντι στους πρόσφυγες45 
δημοσιεύτηκε από όλες τις ιστοσελίδες που μελετήθηκαν. 
Αυτή η κοινή στάση στην προβολή μιας είδησης που 
αναδεικνύει τη θετική και φιλόξενη αντιμετώπιση από 
μια ομάδα Ελληνίδων απέναντι σε πρόσφυγες που 
«φιλοξενούνται» στην περιοχή τους, καταδεικνύει και 
την εν γένει αντίληψη των ιστοσελίδων απέναντι στο 
προσφυγικό. Η απλή Ελληνίδα και ο απλός Έλληνας 
συμπαρίσταται, με κάθε τρόπο, στο δράμα των προσωρινά 
(έως τότε)46 φιλοξενούμενων προσφύγων. Κατανοεί 
και συμπάσχει με «τις γυναίκες πρόσφυγες με τα παιδιά 
τους, που αναγκάστηκαν να αναζητήσουν σε άλλη 
χώρα τη συνέχιση της ζωής τους» και με αφορμή την 
ημέρα της γυναίκας τους/τις προσφέρει γεύμα αγάπης.

Ωστόσο, η αλληλεγγύη απέναντι στις/στους πρόσφυγες 
φαίνεται να γίνεται αντικείμενο ενδιαφέροντος από 
τις ιστοσελίδες που εξετάστηκαν όταν εκφράζεται 
από απλούς έλληνες και ελληνίδες πολίτες. Οι φωνές 
συμπαράστασης από κρατικούς φορείς, διεθνείς 
οργανισμούς ή ΜΚΟ, βρίσκουν πολύ μικρότερη απήχηση 
στην ημερήσια διάταξη των Μέσων. Για παράδειγμα οι 
ανακοινώσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των 

Φύλων και της ελληνικής επιτροπής της UNESCO, εμ-
φανίζονται σε μία και δύο αντίστοιχα ιστοσελίδες μόνο. 
Την ίδια περιορισμένη απήχηση είχε και η παρουσίαση 
που έκανε μια μετανάστρια,47 κάτοικος Ελλάδας, 
στο κέντρο προσωρινής διαμονής προσφύγων του 
Ελαιώνα, που οργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων και είχε 
ως τίτλο: «Ένα χέρι για να κρατηθούν: μερικά λόγια από 
μια μετανάστρια για τις γυναίκες-πρόσφυγες». 

5.	 σΥΜΠΕΡασΜαΤα
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στόχος του παρόντος κει-
μένου ήταν μια πρώτη διερεύνηση του τρόπου που 
δημοφιλείς ειδησεογραφικές ιστοσελίδες παρουσιά-
ζουν τις γυναίκες πρόσφυγες, σε μια περίοδο που αυ-
ξήθηκαν σημαντικά οι ροές τους προς την Ευρώπη και 
εντάθηκαν οι συζητήσεις στις ευρωπαϊκές χώρες για 
την υποδοχή και ένταξη τους σε αυτές.

Ο μικρός αριθμός άρθρων που εξετάστηκαν δεν 
μπορεί να μας οδηγήσει σε γενικεύσιμα συμπεράσμα-
τα. Βέβαια, από την ανάλυση που έγινε αναδείχθηκαν 
κάποιες σημαντικές τάσεις στον τρόπο που προβάλ-
λονται οι γυναίκες πρόσφυγες σε αρθρογραφία του 
διαδικτύου. Η γενίκευση των τάσεων αυτών θα ήταν 
ασφαλής εφόσον επιβεβαιώνονταν από μία ανάλυση 
με περισσότερα δεδομένα. 

Συνοπτικά ως προς τα ευρήματα της παρούσας 
ανάλυσης μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω:

Παρά το σημαντικό αριθμό άρθρων που δημοσιεύονται 
για το προσφυγικό ζήτημα τους τρεις πρώτους μήνες 
του 2016, τα άρθρα με αντικείμενο τις γυναίκες 
πρόσφυγες είναι πολύ περιορισμένα. Όλα τα άρθρα 
που αναλύθηκαν υιοθετούν μια θετική οπτική 
απέναντι στις γυναίκες πρόσφυγες. Όμως, αυτή η 
θετική αντιμετώπιση συνδέεται σε όλες σχεδόν τις 
δημοσιεύσεις με τη «θυματοποίηση» των γυναικών 
προσφύγων, που εκφράζεται από την ευαλωτότητα, 
την αδυναμία, την παθητικότητά τους, τον φόβο που 
βιώνουν κατά το πέρασμα τους προς τη νέα ζωή, την 
ανάγκη που έχουν για προστασία. Από την άλλη, σε 
αρκετά από αυτά τα δημοσιεύματα όταν αναφέρεται ο 
άνδρας πρόσφυγας, εμφανίζεται «απειλητικός» απέναντι 
κυρίως στη γυναίκα του, δημιουργός εντάσεων και 

44 Η «Κίνηση Γυναικών Εορδαίας», αποφάσισε για την ημέρα της γυναίκας να ετοιμάσει και προσφέρει 900 μερίδες φαγητού για τους πρόσφυγες που 
φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο στη Λευκόβρυση Κοζάνης. Η «Κίνηση» είχε πραγματοποιήσει συλλογή τροφίμων, ρουχισμού, ειδών προ-
σωπικής υγιεινής, παπουτσιών κ.λπ., για τους χώρους υποδοχής στα νησιά, στην Ειδομένη και στον χώρο φιλοξενίας του Δήμου Κοζάνης.

45 Το Κέντρο Φιλοξενίας οργανώθηκε από τον Δήμο Κοζάνης με τη στήριξη δεκάδων εθελοντών και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
46 Για την ιστορία αναφέρεται ότι, οι πρόσφυγες που φιλοξενούνταν στην Κοζάνη, μετακινήθηκαν ένα μήνα μετά  στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 

στο νέο κέντρο φιλοξενίας.
47 Κλικ Νγκουέρε από τη Ζιμπάμπουε και ιδρυτικό μέλος της Μέλισσας.
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προστριβών στο περιβάλλον του. Συμπληρωματικές σε 
αυτή τη λογική, οι φωτογραφίες που συνοδεύσουν τα 
άρθρα και απεικονίζουν βασανισμένες γυναίκες, μάνες, 
από τη μια, και άγριους, νέους άνδρες από την άλλη.

Ειδικότερα

 ■ Στα δημοσιεύματα που μελετήθηκαν δεν 
εκφράζεται φόβος ή αίσθημα απειλής από την 
άφιξη των προσφύγων στη χώρα μας. Αφορμή 
για την διατύπωση ανησυχίας σε σχέση με τους 
πρόσφυγες γενικά αποτελούν οι συνθήκες διαβίωσης 
στα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, κυρίως με το 
σταδιακό κλείσιμο των συνόρων.

 ■  Σε αρκετά από τα άρθρα υπάρχει συστηματική 
προσπάθεια να αναδειχθούν οι διαθέσεις φιλοξενίας 
των Ελλήνων και η αλληλεγγύη τους απέναντι σε 
αυτές τις ταλαιπωρημένες γυναίκες, μητέρες, κόρες.

Απουσιάζει, τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα που 
εξετάστηκαν, η αναφορά σε γυναίκες πρόσφυγες που 
εκφράζουν δύναμη, αντοχή και διεκδικητική στάση 

για την ασφάλεια τη δική τους και της οικογένειας 
τους και για το μέλλον τους στις χώρες υποδοχής.48 
Και αυτό παρότι με στοιχεία του Φεβρουαρίου 2016, 
το 18% των προσφύγων από τη Συρία δηλώνει  
ότι ταξιδεύει σε οικογένεια με επικεφαλής  
γυναίκα. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις Αφγανές 
ανέρχεται στο 4%.49

 ■ Σε κανένα από τα άρθρα που εξετάστηκαν δεν 
υπάρχει αναφορά για τυχόν μακροχρόνια παραμονή ή/
και ένταξη των γυναικών (και γενικότερα) προσφύγων 
στην Ελλάδα και για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό 
για την συνύπαρξη Ελλήνων και προσφύγων. Σε όλα 
τα άρθρα υπονοείται η «προσωρινή φιλοξενία» των 
προσφύγων στη χώρα μας. (Ελλάδα χώρα-transit)

 ■ Η πιο συχνή αναφορά στην εθνικότητα των 
γυναικών προσφύγων είναι η Συριακή. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις δηλαδή, οι πρόσφυγες 
γυναίκες εμφανίζονται ως ομοιογενής ομάδα και δεν 
παρουσιάζεται οποιαδήποτε εθνική, ή θρησκευτική, 

48  Με εξαίρεση ένα άρθρο, τον Ιανουάριο του 2016, που αναφέρεται σε μία νέα γυναίκα από την Ερυθραία, που ανεξαρτητοποιήθηκε από το σύντρο-
φό της με τον οποίο είχαν φθάσει μαζί στην Ελλάδα, και ακολούθησε μόνη της διαφορετικό δρόμο προς τη Βόρεια Ευρώπη. (Τι απέγιναν οι ερω-
τευμένοι πρόσφυγες που είχαν διασωθεί ανοιχτά της Ρόδου; news247, 01/01/ 2016)

Φωτογραφία από Iefimerida.gr, 01/03/2016
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γλωσσική πολυμορφία των προσφύγων που 
εισέρχονται στην Ελλάδα.

Εν τέλει ο λόγος που αναδύεται για τις γυναίκες 
πρόσφυγες παραμένει ερμητικά κλειστός στο 
στερεότυπο της γυναίκας, μάνας, κοριτσιού η 
οποία χάνεται μέσα στη αφήγηση της «εισβολής» 
των νέων μελαχρινών ή και μαύρων ανδρών στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο, καλύπτεται με το hijab (μαντίλα) 
της μηντιακής πλαισίωσης για την τραγωδία της 
σύγχρονης προσφυγιάς.

Σε αυτή την ανημποριά και αδυναμία, σε αυτό το 
«κενό» που δημιουργείται κατά το πέρασμα από το 

πριν, της προσωπικής αφήγησης, της πολιτισμικής 
ταυτότητας και του ανήκειν σε ένα χώρο, στον άλλο, 
το νέο χώρο και πολιτισμό, που καλείται η πρόσφυ-
γας να συνθέσει από το μηδέν, εκεί παρεμβαίνουν και 
κτίζουν τη δικιά τους ερμηνεία και αφήγηση οι ευρω-
παϊκές χώρες. 

Αποσιωπώντας την ιστορία, δραματοποιώντας τα 
γεγονότα, ομαδοποιώντας εθνικότητες, οι γυναίκες 
πρόσφυγες εξαφανίζονται, στο όνομα της ενσωμάτωσης 
και κάτω από τον κυρίαρχο λόγο για «υποδοχή» 
«διαχείριση προσφυγικών ροών», «ένταξη προσφύγων», 
ή «ασφάλεια συνόρων» κ.λπ.
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1.	 Εισαγωγή

Τόσο η πραγματικότητα που βίωσαν οι πολίτες 
της χώρας όσο και οι αρμόδιοι φορείς και εμπει-
ρογνώμονες αναγνωρίζουν το πρόσφατο προ-

σφυγικό ρεύμα σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ολο-
κληρώνεται τον Μάρτιο του 2016 με την ανακοίνωση 
συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και 
Τουρκίας1 όπου αναγνωρίζεται η γείτονα ως ασφα-
λής τρίτη χώρα ενώ η δεύτερη φάση είναι σε εξέλιξη. 

Παραμένει γεγονός ότι το «προσφυγικό πρόβλη-
μα» όπως είθισται να το αναγνωρίζουμε, βρήκε τη 
χώρα απροετοίμαστη σε πολιτικό επίπεδο αλλά κυρί-
ως ως προς την γραφειοκρατία της. Κατά την πρώτη 
λοιπόν φάση, το κενό σε παροχή βασικών υπηρεσιών 
κλήθηκαν να καλύψουν με όσες δυνάμεις διέθεταν οι 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) κυρίως αλλά και 
διάφορες συλλογικότητες πολιτών (αλληλέγγυοι, κοι-
νωνικά ιατρεία και φαρμακεία, σωματεία, κ.λπ.) ενώ 
προς το τέλος της ενεπλάκησαν πιο ενεργά οι κρατι-
κοί φορείς2 και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μια γρήγορη 
αναζήτηση στο διαδίκτυο αποδεικνύει ότι οι επιχειρη-
σιακές δράσεις πεδίου ανακούφισης των προσφύγων 
ανά κατηγορία πληθυσμιακής ομάδας, από ένα φορέα 
ή δέσμη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων είναι ευρέ-
ως γνωστές στη λεπτομέρειά τους και άρα μια ακόμη 
αποτύπωσή τους στην παρούσα έκθεση δεν θα προ-
σέδιδε κάποιο ιδιαίτερο όφελος.

Το παρόν κεφάλαιο διερευνά αποτελεσματικές 
πρακτικές που αναπτύχθηκαν για κάποιες ιδιαίτε-
ρα ευάλωτες ομάδες του προσφυγικού πληθυσμού 
όπως είναι τα ασυνόδευτα ανήλικα, οι μονογονεϊκές 
οικογένειες και οι ΛΟΑΤ άνθρωποι. Θα ασχοληθεί επί-
σης με την ανάδειξη των οριζόντιων αρχών που υιο-
θέτησαν οι οργανώσεις και συλλογικότητες της ΚτΠ 
(ανθρώπινα δικαιώματα, ολιστική προσέγγιση και 
διαφάνεια-λογοδοσία), την δικτύωση που επέτυχαν 
μεταξύ τους, την εξωστρέφεια που επέδειξαν στην 
συνεργασία τους με κρατικούς, ευρωπαϊκούς και δι-
εθνείς θεσμούς όσο και των θεσμικών παρεμβάσεων 
που έχουν επιτευχθεί έως τώρα στα τρία πεδία της 
Απασχόλησης, της Εκπαίδευσης-Κατάρτισης και της 
Υγείας-Πρόνοιας. Οι προκλήσεις επίσης που έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε από δω και στο εξής όπως προ-

κύπτει από την μελέτη τους, παρουσιάζουν εξαιρε-
τικό ενδιαφέρον και θα γίνει προσπάθεια ανάδειξής 
τους. Απώτερος στόχος είναι η διερεύνηση δυνατό-
τητας χάραξης οριζόντιων πολιτικών για το σύνολο 
των προσφύγων ώστε οι οποιεσδήποτε καθετοποι-
ημένες δράσεις που θα αναπτυχθούν εντός του Ελ-
λαδικού χώρου μέσα στα επόμενα χρόνια να έχουν 
πολλαπλασιαστικά οφέλη.

2.	 ΔιΕκΔικήσή	ανθρωπινων	
Δικαιωματων	

Βάσει του Προεδρικού διατάγματος 189/1988, οι αι-
τούντες άσυλο είχαν δικαίωμα να λάβουν προσωρινή 
άδεια εργασίας μόνο σε περίπτωση που δεν υπήρχε 
ούτε ένας/μία Έλληνας-ίδα πολίτης της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ή ομογενής άνεργος-η εγγεγραμμένος-η 
στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ στην ίδια ειδικότη-
τα/επάγγελμα με αυτήν που ζητούσαν άδεια να ερ-
γαστούν οι αιτούντες άσυλο. Αυτό πρακτικά σήμαινε 
τον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας στην 
Ελλάδα εάν συνυπολογίσουμε ότι:

 ■ η διαδικασία εξέτασης της αίτησης ασύλου στην 
Ελλάδα έχει εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις 
και χρειάζονταν συχνά από ένα έως έξι ή και πε-
ρισσότερα χρόνια προκειμένου να βγει η απόφαση, 

 ■ το ποσοστό ανεργίας, που μεσούσης της κρί-
σης εκτινάχθηκε στο 27,5%. 

Για την Κοινωνία των Πολιτών3 (ΚτΠ) στην Ελλάδα, 
το θέμα θεσμικών εμποδίων στην πρόσβαση στην ερ-
γασία για αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανά-
στες αποτελούσε πάντα αιχμή του δόρατος στις ποι-
κίλες διεκδικήσεις τους για ανθρώπινα δικαιώματα, 
αφού θεωρούσαν (δικαίως) ότι ελλείψει κάποιας άλ-
λης κρατικής πρόνοιας σε στέγαση, σίτιση και εν γέ-
νει φροντίδα αξιοπρεπούς διαβίωσης, οι ομάδες αυ-
τές πληθυσμού αντιμετώπιζαν σοβαρά ζητήματα 
επιβίωσης. Επί της ουσίας στερούνταν τη δυνατότη-
τα να εργαστούν νόμιμα και το αποτέλεσμα ήταν να 
εργάζονται συχνά χωρίς άδεια εργασίας και να υπό-
κεινται σε πολλαπλές παραβιάσεις των εργασιακών 
τους δικαιωμάτων. 

 
1 http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ 
2 Ιδιαίτερες ευχαριστίες στις συλλογικότητες, στις οργανώσεις αλλά και τους κρατικούς φορείς για το υλικό, τις απαντήσεις και τις διευκρινίσεις 

που μου απέστειλαν. 
3 http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_society_organisation.html?locale=el
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Τέσσερις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, η Civil Plus, 
η Open Society Foundations, η Praksis και η Solidarity 
Now, συνεργάστηκαν με το Ίδρυμα Μποδοσάκη για να 
αντλήσουν χρηματοδότηση από τρεις χώρες της Ευ-
ρώπης (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και δημι-
ούργησαν δύο διαφορετικά προγράμματα, το REACT 
«Καταγραφή - Παρέμβαση - Αντιμετώπιση Διακρίσε-
ων - Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» και το 
Employability «Υπηρεσίες Απασχόλησης» με στόχο τη 
συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από την καθη-
μερινή εξυπηρέτηση αλλοδαπών ωφελουμένων που 
αντιμετώπιζαν αυτή την διάκριση. 

Μέσω της υλοποίησης του προγράμματος REACT4 
οι ωφελούμενοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν 
για τους τρόπους αντιμετώπισης περιπτώσεων δια-
κριτικής μεταχείρισης σε βάρος τους και παράλληλα 
να υποστηριχθούν ουσιαστικά στο πλαίσιο προάσπι-
σης των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους στις περιπτώ-
σεις αυτές. Χαρακτηριστικό είναι επίσης, ότι σύμφω-
να με τα στοιχεία των εμπλεκόμενων ΜΚΟ πάνω από 
το 70% των αιτούντων άσυλο που είχαν απευθυνθεί 
στο πρόγραμμα Employability5 αντιμετώπιζαν σημα-
ντική διάκριση αναφορικά με την πρόσβαση της ευά-
λωτης αυτής ομάδας στην ελληνική αγορά εργασίας. 
Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με πρότερα 
στοιχεία τους, από το 2012 και μετά, μόνο ένα πολύ 
μικρό ποσοστό αιτούντων άσυλο κατόρθωσε να βγά-
λει άδεια εργασίας σε ειδικότητες όπως αυτές των δι-
ερμηνέων και πολιτισμικών διαμεσολαβητών. 

Σύμφωνα με τα επίσημα και δημοσιοποιημένα 
στοιχεία6 κατά τη διάρκεια των 17 πρώτων μηνών 
υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών -που αρχικά 
είχαν σχεδιαστεί για εξυπηρέτηση θεμάτων διεκδίκη-
σης ανθρωπίνων δικαιωμάτων- επέτυχαν την ενσω-
μάτωση προσφύγων στην ελληνική αγορά εργασίας. 
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία τους, από τον Δεκέμ-
βριο 2014 έως τον Απρίλιο 2016: 

 ■ 1.121 άτομα συμμετείχαν σε 3.598 ατομικές συ-
νεδρίες εργασιακής συμβουλευτικής,

 ■ 5.218 ωριαίες συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν 
με σκοπό την αναζήτηση εργασίας,

 ■ 310 άτομα βρήκαν εργασία (27,6%) ως αποτέλε-
σμα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα της ερ-
γασιακής συμβουλευτικής, 

 ■ 646 άτομα παραπέμφθηκαν σε σεμινάρια και 
προγράμματα κατάρτισης και Δία Βίου Μάθησης 
(57,6%) ώστε να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις 
επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Με βάση τέτοιου είδους στατιστικές καταγραφές και 
το διαρκές αίτημα τους για ανοιχτή, δίκαιη και ισότι-
μη πρόσβαση στην εργασία, και χρησιμοποιώντας ένα 
ευρύ δίκτυο άλλων οργανώσεων και Δικτύων,7 έγινε 
δυνατόν με συνεχείς συναντήσεις και εισηγήσεις στα 
πολιτικά κόμματα να εδραιώσουν στη συνείδηση της 
πλειοψηφίας των βουλευτών (κυβέρνησης και αντιπο-
λίτευσης) την ανάγκη αντιμετώπισης της μαύρης ερ-
γασίας αλλά και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των 
ανθρώπων που αιτούνται άσυλο στη χώρα μας. Στην 
συνέχεια, σε στενή συνεργασία μεταξύ τους, συνέδρα-
μαν τη Βουλή στη σύνταξη και προώθηση τροποποιή-
σεων σε νόμους και πολιτικές με αποτέλεσμα την ψή-
φιση του νέου νόμου 4375/2.4.2016,8 όπου πρόσφυγες 
αποκτούν πλέον το δικαίωμα να εργαστούν, αρκεί να 
έχουν στην κατοχή τους δελτίο αιτούντος ασύλου ή 
να βρίσκονται υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας. 

Ταυτόχρονα η ΚτΠ αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία ένα 
άλλο πάγιο αίτημά της στην διεκδίκηση των ανθρώπι-
νων δικαιωμάτων με αφορμή την «προσφυγική κρίση», 
την ανάγκη για δωρεάν και απρόσκοπτη πρόσβαση των 
ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων στις δημόσιες υπη-
ρεσίες υγείας. Τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοι-
πη χώρα λειτούργησαν κοινωνικά ιατρεία και κοινωνι-
κά φαρμακεία σχεδόν με την έναρξη της οικονομικής 
κρίσης και έχοντας ως ωφελούμενους κυρίως Έλλη-
νες. Με την ένταση των προσφυγικών ροών, σχεδόν 
στο σύνολό τους ενέταξαν πρόσφυγες, μετανάστες 
και αιτούντες άσυλο. Επιπλέον, η ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα (ΓΧΣ) κυκλοφόρησαν την έκθεση «Invisible 
Suffering»,9 τεκμηριώνοντας τις μαζικές επιπτώσεις 
στη σωματική και ψυχική υγεία των αιτούντων άσυ-
λο και των μεταναστών. Η έκθεση υπογράμμιζε επί-
σης τα κενά στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης 

4 http://civisplus.gr/portfolio-view/react/ 
5 http://www.praksisemployability.gr/images/Success_Stories_December_2014-April_2016.pdf 
6 http://www.praksisemployability.gr/index.php/GR/ 
7 Π.χ. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και Προσφύγων, Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο, κ.ά.
8 file:///C:/Users/%CE%9D%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7/Desktop/EIEA%CE%94/document%20(2).pdf 
9 http://www.msf.org/sites/msf.org/files/invisible_suffering.pdf  
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και την έλλειψη ιατρικών εκτιμήσεων καθώς και τις 
αρνητικές συνέπειες, λόγω έλλειψης της απαραίτη-
της φροντίδας ή διακοπής της θεραπείας.

Αρχές Μαΐου του 2016 ξεκινά η καμπάνια καθο-
λικής εμβολιαστικής κάλυψης των προσφύγων- με-
ταναστών υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας. 
Στην Ειδομένη, η καμπάνια καθολικής εμβολιαστικής 
κάλυψης των προσφύγων-μεταναστών επιτυγχάνε-
ται από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα υπό την επο-
πτεία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας και με την συνεργασία του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ και του ΕΚΕΠΥ. Η δράση γενικεύεται και ξεκι-
νάει να υλοποιείται σε όλους τους χώρους φιλοξενί-
ας προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων ασύλου 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμ-
βολιασμών και των διεθνών οργανισμών με τους 
οποίους συνεργάζεται το Υπουργείο. Αυτή η μεγάλη 
εκστρατεία ανοσοποίησης10 επέτυχε και τον εμβολι-
ασμό άνω των 7.000 ανηλίκων, ηλικίας από 6 εβδο-
μάδων έως 15 ετών μέχρι τα μέσα Οκτώβρη 2016. 
Η θωράκιση αφορά σε δέκα κοινές παιδικές ασθέ-
νειες (διφθερίτιδα, τέτανος, κοκίτης, ιλαρά, παρω-
τίτιδα, ερυθρά, αιμόφιλος ινφλουέντσας, ηπατίτιδα 
Β, πολιομυελίτιδα και πνευμονόκοκκος). Ταυτόχρο-
να οι οργανώσεις συνδράμουν το Υπουργείο Υγείας 
στη σύνταξη της εγκυκλίου11 για δωρεάν νοσηλεία 
στο ΕΣΥ και κάλυψη σε ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη. Μια ακόμη θεσμική αγκύλωση βαίνει προς 
επίλυση με την θεσμοθέτηση της «Κάρτας Περίθαλ-
ψης Αλλοδαπού».

Μια άλλη ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα που διατρέ-
χει εξαιρετικούς κινδύνους όχι μόνο ως προς την αξιοπρέ-
πεια διαβίωσης αλλά και την ζωή της είναι οι ΛΟΑΤ πρό-
σφυγες. Η Ύπατη Αρμοστεία «ανησυχεί ιδιαίτερα» για τα 
δικαιώματα και την ασφάλεια των ΛΟΑΤ προσφύγων και 
αιτούντων άσυλο και εξέδωσε πρόσφατα κατευθυντήρι-
ες γραμμές12. Στην Ελλάδα, η ΚτΠ συνέδραμε και αυτήν 

την ευάλωτη ομάδα με πιο χαρακτηριστική ίσως δράση 
αυτή του «Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών» (ΣΥΔ) 
όπου με συνεχείς ανακοινώσεις προσπαθούσαν να ευ-
αισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για τις «.. όλο και πε-
ρισσότερες περιπτώσεις προσφύγων που εγκατέλειψαν 
τη χώρα καταγωγής τους, λόγω διώξεων, απειλών για τη 
ζωή ή την ελευθερία τους ή βίας που υφίσταντο για λό-
γους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρα-
σης φύλου..»13 ενώ από την αρχή των προσφυγικών ροών  
ο ΣΥΔ κινήθηκε στους τρεις άξονες της φιλοξενίας, της 
νομικής υποστήριξης και της ενημέρωσης των ενδιαφε-
ρόμενων. 

Χρησιμοποιώντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας, 
ο ΣΥΔ πέτυχε τον Οκτώβρη 2016, περίπου δέκα ΛΟΑΤ 
πρόσφυγες να τύχουν προστατευμένης φιλοξενίας σε 
κατάλληλες δομές των ΜΚΟ, σε Αθήνα και Θεσσαλονί-
κη. Σε συνέχεια της παραπάνω εμπειρίας και ανάγκης 
ο ΣΥΔ συμμετέχει και στηρίζει το πρόγραμμα «Hosting 
Households»14 που υλοποιείται σε συνεργασία με άλ-
λες ΛΟΑΤ συλλογικότητες και ΜΚΟ υπό τη χρηματο-
δότηση της Ύπατης Αρμοστείας.

Ταυτόχρονα, νομικοί που συντρέχουν εθελοντικά 
τον ΣΥΔ συνόδευσαν ΛΟΑΤ πρόσφυγες κατά τη συνέ-
ντευξη στην επιτροπή Ασύλου, συνέταξαν το απαραί-
τητο υπόμνημα, κ.λπ. Με τη βοήθεια των εθελοντών 
νομικών τους, συμβάλλουν με παρατηρήσεις στα υπό 
διαβούλευση σχέδια νόμου για την ενσωμάτωση της 
ευρωπαϊκής οδηγίας για το άσυλο, αναφορικά με τους 
ΛΟΑΤ πρόσφυγες15. 

Επιπροσθέτως, ο ΣΥΔ συνέταξε τρίπτυχο – τρίγλωσ-
σο φυλλάδιο για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ προσφύ-
γων (Trans Asylum Leaflet). Το φυλλάδιο αυτό είναι 
αναρτημένο στο διαδίκτυο16 και μοιράζεται μέσω των 
ΜΚΟ στους χώρους συγκέντρωσης των προσφύγων 
ενώ αντίτυπα ζήτησε και η Υπηρεσία Πρώτης Υποδο-
χής του Υπουργείου Εσωτερικών για να το διακινήσει 
στους πρόσφυγες.

10 http://www.topontiki.gr/article/189437/i-alitheia-shetika-me-toys-emvoliasmoys-ton-prosfygopoylon-poy-pane-sholeio#.WADQYCOvciR.facebook 
11 ΚΥΑ Α3(γ)/Γ.Π./οικ. 25132/2016 (ΦΕΚ 908/τ.Β /́04-04-2016)
12 http://www.refworld.org/docid/566140454.html 
13 https: //transgendersupportassociation .wordpress .com/2016/03/23/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B5%CE%BA%CF%86%CF%81%CE%AC-
%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%BF/ 

14 http://www.praksis.gr/assets/Hosting_Households_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%80%
CF%81%CE%BF%CF%82_LGBTQI_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_01.11.2016.pdf 

15 https: //transgendersuppor tassociation .wordpress .com/2016/10/17/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%C-
E%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CF%8C-%CE%B4%CE%B9/ 

16 https://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2016/05/trans-asylum-leaflet1.pdf 
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3.	 ολιστική	προσΕγγισή17

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ύπατης Αρμο-
στείας για τους Πρόσφυγες,18 το πρώτο 10μηνο του 
2016 έφθασαν στην Ελλάδα περίπου 170.000 πρόσφυ-
γες. Εξ αυτών, 25.000 άτομα αιτούνται ασύλου και βρί-
σκονται αποκλεισμένοι στην Ελλάδα19 ενώ άνω των 
10.000 που αιτούνται προστασίας είναι παιδιά, μετα-
ξύ τους και ένας αυξανόμενος αριθμός ασυνόδευτων 
ανηλίκων που έχουν φτάσει στη χώρα χωρίς κάποιο 
γονέα ή κηδεμόνα. 

Κατά τα προηγούμενα χρόνια και έως και την πρώ-
τη φάση των προσφυγικών ροών (κυρίως σε Αθήνα 
αλλά και σε άλλα αστικά κέντρα π.χ. Θεσσαλονίκη 
και Πάτρα), λειτουργούσαν ανοιχτού τύπου ξενώνες 
φιλοξενίας για ασυνόδευτα ανήλικα, με χώρες προ-
έλευσης κυρίως από Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράκ και 
Αίγυπτο. Η αναδρομή και μελέτη τού πώς ιδρύθηκαν-
χρηματοδοτήθηκαν, στελεχώθηκαν και λειτούργησαν 
αυτοί οι πρώτοι ξενώνες καταδεικνύει τόσο τις προ-
κλήσεις που κλήθηκαν οι εμπλεκόμενοι φορείς να ξε-
περάσουν όσο και την ανάγκη ευρύτατης συνεργασί-
ας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

Από τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) μαθαίνουμε ότι το Ά  τρί-
μηνο του 201620 στην Ελλάδα τετραπλασιάστηκαν οι 
ανήλικοι στη λίστα αναμονής για φιλοξενία (1.210) σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Τρεις μή-
νες αργότερα (Ιούνιος 2016) και παρόλη τη συμφω-
νία Ε.Ε.-Τουρκίας, το νούμερο παρέμεινε πολύ υψηλό 
(1.189 ασυνόδευτα ανήλικα άτομα περίμεναν να φι-
λοξενηθούν) και υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου τρι-
μήνου του 201521.

Για τους σκοπούς της παρούσης μελέτης επιλέξα-
με να διερευνήσουμε τις περιπτώσεις: α) του Μαντα-
μάδου22 στη Λέσβο όπως εξελίχθηκε σε περίοδο με-
γάλης έντασης και αύξησης των προσφυγικών ροών 

από τα Τουρκικά παράλια στα ελληνικά νησιά (ο Ελαι-
ώνας που είχε προηγηθεί είναι μικτού τύπου ξενώνας-
camp με ανήλικους, ασυνόδευτους ανήλικους και ενή-
λικους να φιλοξενούνται από κοινού στον χώρο) και 
β) της «Εστίας Προσφύγων» που φιλοξενεί και μονο-
γονεϊκές οικογένειες.

Τον Μάϊο του 2016, το hotspot της Μόριας Λέ-
σβου παρουσιάζει συμπτώματα υπερσυγκέντρω-
σης πληθυσμού άνω των δυνατοτήτων του. Ανάμεσα 
στον πληθυσμό βρίσκονται και ασυνόδευτα ανήλι-
κα που διαβιούσαν ως επί το πλείστον υπό συνθή-
κες κράτησης στη Μόρια (περίπου 40-60 ημέρες) και 
που υπέφεραν από τα βίαια επεισόδια που ξεσπού-
σαν μέσα στο κέντρο κράτησης στα τέλη Απριλίου23. 
Δύο ΜΚΟ, οι Praksis και Save the Children (που ανέ-
πτυσσαν δράσεις στο πεδίο της Μόριας) κινητοποι-
ούνται και ζητάνε την παραχώρηση του καταυλισμού 
βραχυπρόθεσμης φιλοξενίας24 των ΓΧΣ στο χω-
ριό Μανταμάδο. Σε συμφωνία με τις ελληνικές αρ-
χές (Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Μετανάστευ-
σης, ΕΚΚΑ, Εισαγγελία Ανηλίκων) και με διαδικασίες 
fast track καταφέρνουν 79 ασυνόδευτοι ανήλικοι να 
μεταφερθούν στον νέο, πιο ασφαλή χώρο μέχρι να 
ολοκληρωθούν κατάλληλες δομές φιλοξενίας. Αυτή 
η επείγουσα παρέμβαση ενώ είχε προβλεφθεί αρχι-
κά να διαρκέσει 3 εβδομάδες τελικά διήρκεσε 3 μή-
νες, λόγω έλλειψης εναλλακτικών.

Ταυτόχρονα με την παροχή φροντίδας στα 
βασικά θέματα στέγασης, σίτισης και ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης, οι ΜΚΟ25 φαίνεται  
να έχουν αναλάβει επιπροσθέτως στους τρεις αυ-
τούς μήνες:

 ■ τη δημιουργική απασχόληση των ασυνόδευ-
των ανηλίκων σε συνεργασία με την τοπική κοινω-
νία και τον Δήμο (εκδρομές, μπάνιο στην θάλασσα, 
θεατρικές παραστάσεις, κ.λπ.),

17 Μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, η οποία ερείδεται σε ενεργούς πολίτες, ευνοεί την ενοποίηση των κοινοτικών και των εθνικών πολιτικών, 
ιδίως επειδή η οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών έχει, κατά κανόνα, μια ολιστική προσέγγιση των πολιτικών και των δράσεων, σε αντίθεση με τις 
αρχές που είναι επιφορτισμένες με τις τομεακές πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

18 file:///C:/Users/%CE%9D%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7/Desktop/EIEA%CE%94/Daily_Arrival_Greece_09112016.pdf 
19 file:///C:/Users/%CE%9D%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7/Desktop/EIEA%CE%94/UNICEFChildRelocationandAsylum02.11.16.pdf 
20 http://www.ekka.org.gr/portal_docs/news/391.pdf 
21 http://www.ekka.org.gr/portal_docs/news/398.pdf 
22 http://cdn.praksis.gr.s3.amazonaws.com/reports/situation-GR/files/assets/basic-html/index.html#1 
23 https://left.gr/news/entasi-sto-kentro-kratisis-sti-moria  και https://left.gr/news/g-moyzalas-na-diakrinoyme-ton-gianni-agianni-apo-ton-egklimatia-

giati-allios-tha-ginoyme 
24 Ιουλία Κούρτη, «Μετανάστες και Πρόσφυγες: Γλωσσάρι Ειδικής Ορολογίας», στο: Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα – Ετήσια Έκθεση, επιμ. 

Θ.Ζαχαρόπουλος – Ο. Καμινιώτη, ΕΙΕΑΔ, Αθήνα 2017.
25 http://www.ert.gr/pedia-prosfiges-asinodefta-frontida-sto-kentro-filoxenias-asinodefton-anilikon-tis-praksis-vid/ 
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 ■ την κάλυψη των θρησκευτικών και εκπαι-
δευτικών αναγκών τους με εθελοντές δασκά-
λους και καθηγητές,

 ■ την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας, συ-
μπεριλαμβανομένης της ψυχοκοινωνικής υπο-
στήριξης, που λάμβανε υπόψη την ιδιαίτερη ευα-
λωτότητα και τις ανάγκες τους (π.χ. κατάθλιψη με 
σκέψεις αυτοκτονίας, σύνδρομα μετα-τραυματι-
κού στρες, κρίσεις πανικού, κ.λπ.),

 ■ τη νομική συμπαράσταση: α) εξηγώντας και βο-
ηθώντας τα ανήλικα ασυνόδευτα να επιλέξουν την 
πιο σωστή λύση ανάμεσα στις 3 θεσμικές διόδους 
για το μέλλον τους: Οικογενειακή επανένωση – Εν-
σωμάτωση στην ελληνική κοινωνία – Εθελοντικός 
επαναπατρισμός και β) αναλαμβάνοντας όλη την 
γραφειοκρατία με την Εισαγγελία, την Υπηρεσία 
Ασύλου και τις αντίστοιχες πρεσβείες.

Στη δεύτερη περίπτωση της «Εστίας Προσφύγων», η 
ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ26 προχώρησε στη δημιουργία ενός πρό-
τυπου ξενώνα όπου στόχος ήταν και η φιλοξενία μιας 
ακόμα, ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας, αυτής των μονο-
γονεϊκών οικογενειών. Και σε αυτήν την περίπτωση οι 
άνθρωποι που το σχεδίασαν και το υλοποίησαν δηλώ-
νουν την πρόθεση τους για μια πιο ολιστική προσέγ-
γιση αφού ταυτόχρονα με την παροχή φροντίδας στα 
βασικά θέματα στέγασης, σίτισης και ιατροφαρμακευ-
τικής περίθαλψης προβαίνουν:

 ■ Στην ισχυροποίηση θεμάτων ισότητας των 
φύλων και της φυλετικής ισότητας, δίνοντας έμ-
φαση στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών με 
στόχο την καταγραφή και την εξατομικευμένη 
αντιμετώπιση των αναγκών τους (π.χ. σεξουαλική 
κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, κ.λπ). Tαυτό-
χρονα προωθούν τις σχέσεις σεβασμού ανάμεσα 
στα δύο φύλα και τις δημοκρατικές αξίες σύμφω-
να με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θέτοντας σε 
αμφισβήτηση τα παραδοσιακά στερεότυπα στον 
ρόλο των δύο φύλων.

 ■ Στην ενίσχυση της Διαπολιτισμικότητας με 
βάση το πολιτισμικό περιβάλλον της χώρας κα-

ταγωγής, όπου ο υπεύθυνος σύμβουλος σε συ-
νεργασία με τον διαπολιτισμικό μεσολαβητή δη-
μιουργούν ένα πλάνο πορείας τόσο σε επίπεδο 
απόκτησης βασικών δεξιοτήτων όσο και αποχώ-
ρησης από την Εστία και κοινωνικής ένταξης μετά 
από εύλογο διάστημα.

 ■ Στην Δικτύωση και συγκρότηση κοινότητας με 
στόχο την πρόληψη συγκρούσεων. Πέρα από την 
παροχή υλικού (χάρτες, καταλόγους υπηρεσιών, 
κ.λπ.) το επιτυγχάνουν με συνεχείς συναντήσεις με 
ομάδες, φορείς και οργανισμούς της τοπικής κοι-
νωνίας, με συμμετοχή σε δραστηριότητες και εκ-
δηλώσεις της πόλης και διοργανώνοντας fora με 
αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε 
εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

Περαιτέρω, οι δύο αυτές περιπτώσεις αλλά και ό,τι με-
σολάβησε ή προηγήθηκε αυτών επιβεβαίωσαν και τις 
ελλείψεις στο θεσμικό επίπεδο αλλά και το έλλειμμα 
πολιτικής βούλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφω-
να με την Οδηγία 2013/33/EU27 του Ευρωκοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου που αφορά στα κοινά πρότυ-
πα και τις διαδικασίες υποδοχής αιτούντων διεθνούς 
προστασίας, η κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων απο-
τελεί έσχατο μέτρο και για τη λιγότερη δυνατή χρο-
νική περίοδο και το βασικό ζήτημα που εγείρεται (και 
από τις ΜΚΟ) αυτή την περίοδο προς την ελληνική 
πολιτεία είναι η ανηλικότητα και η ανάγκη θεσμικών 
παρεμβάσεων για την προστασία της ενώ ασκούνται 
πιέσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για επίσπευση των 
διαδικασιών επανένωσης οικογενειών και προστασί-
ας του οικογενειακού βίου.

Αποτέλεσμα αυτών των οχλήσεων είναι η πρό-
θεση της Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής 
να δημιουργήσει ξεχωριστές ζώνες φιλοξενίας στους 
καταυλισμούς για τους ασυνόδευτους ανήλικους ενώ 
και το Υπουργείο Παιδείας προέβη στις απαραίτητες 
ενέργειες για εξασφάλιση αιθουσών και διδακτικού 
προσωπικού για τη σχολική περίοδο 2016-2017 για 
τους ανήλικους κάτω των 15 ετών ενώ προβλέπει και 
την ένταξη των ανήλικων 15-18 ετών σε προγράμμα-
τα επαγγελματικής εκπαίδευσης.

26 Αράπογλου Βασίλης, Γκούνης Κώστας, Σιατίτσα Δήμητρα & Σουλελέ Δήμητρα (2015). «Κοινωνική επισφάλεια και έλλειψη στέγης στην Αθήνα» στο 
Μελέτες (Studies) / 39, ΙΝΕ ΓΣΕΕ,  σελ. 65-73.

27 European Union: Council of the European Union, Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes 
pour l›accueil des personnes demandant la protection internationale, 29 June 2013, OJ L. 180/96 -105/32; 29.6.2013, 2013/33/UE, available at: http://
www.refworld.org/docid/52e0da164.html [accessed 10 November 2016]
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4.	 ΔιαφανΕια	–	λογοΔοσια
Τα τελευταία χρόνια και σε συνέχεια μεγάλων σκανδά-
λων κακοδιαχείρισης που αποκαλύφθηκαν στον χώρο 
των ΜΚΟ, γίνεται μια έντονη προσπάθεια εκ μέρους 
τους να υιοθετήσουν αρχές διαφάνειας και λογοδοσί-
ας στο έργο τους, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο 
θα αποκαταστήσουν την αξιοπιστία τους αλλά και θα 
διευκολυνθούν στο έργο τους. Στο πλαίσιο υιοθέτη-
σης αυτών των οριζόντιων αρχών παρατηρούμε να εμ-
φανίζουν μια έντονη εξωστρέφεια προτείνοντας στην 
πολιτική ηγεσία, τις τοπικές εξουσίες και τους δημό-
σιους φορείς κοινή επιχειρησιακή δράση. Περαιτέρω 
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία επι-
κοινωνίας που τους δίνεται με τα κέντρα πολιτικών 
αποφάσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη και να τους επι-
κοινωνήσουν τις ανάγκες που βλέπουν από την εργα-
σία τους στο πεδίο για τη βελτίωση σε γραφειοκρατι-
κό, νομοθετικό, ακόμα και επιχειρησιακό επίπεδο και 
αποτελεσματικότερης οικονομικής διαχείρισης των 
πόρων. Στο πλαίσιο αυτό:

 ■ Τα υπόλοιπα κόμματα εντός Κοινοβουλίου πλη-
ροφορούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για 
όσες προτάσεις δεν εισακούονται από την πολιτι-
κή ηγεσία. Είναι πλέον γνωστό ότι τα κόμματα χρη-
σιμοποιούν την τεχνογνωσία τους και εκπρόσω-
ποί τους καλούνται στις διάφορες επιτροπές της 
Βουλής κατά την επεξεργασία νομοθετημάτων. 

 ■ Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δέχονται ταυτόχρονα 
κριτική και προτάσεις για την πολιτική των χω-
ρών της Ε.Ε. με βασικές αιχμές τα κενά της κοινής 
ανακοίνωσης Ε.Ε.-Τουρκίας και καθυστερήσεις στο 
άνοιγμα θέσεων για τη μετεγκατάσταση παρά τις 
υποσχέσεις, όπως και για τις καθυστερήσεις στις 
οικογενειακές επανενώσεις. 

 ■ Οι δημοσιογράφοι ενημερώνονται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα για τα κενά και τις ελλείψεις 
του συστήματος μέσω συνεντεύξεων και δελτίων 
τύπου που δίνουν στη δημοσιότητα είτε ως μεμο-
νωμένες οργανώσεις είτε μέσα από τα δίκτυα στα 
οποία συμμετέχουν, όπως για παράδειγμα συμβαίνει 
με την «καμπάνια για την πρόσβαση στο άσυλο»28. 

Με τις παραπάνω δε ενέργειες επιτυγχάνουν την ευ-
αισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το θέμα, κατα-

φέρνοντας καίριο πλήγμα σε ρατσιστικές αντιλήψεις 
και στερεότυπα. Χαρακτηριστικό είναι ότι όλο και πε-
ρισσότεροι Δήμοι δέχονται τη δημιουργία Ξενώνων στα 
όρια της επικράτειάς τους (πχ. Ίλιον, Πεντέλη, Γλυφά-
δα, Χαλάνδρι, Πεύκη, κ.ά.) ενώ τροφοδοτούν διαρκώς 
με ιδέες τις ΜΚΟ για το πώς μπορούν οι δομές να εν-
σωματωθούν καλύτερα στον Δήμο τους και να φτια-
χτεί γέφυρα επικοινωνίας με τους δημότες.

5.	 προκλήσΕισ
Με αφορμή την προσφυγική-μεταναστευτική κρίση, 
η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει καίρια προβλή-
ματα που τορπιλίζουν τα θεμέλιά της και εν συντομία 
εντοπίζονται σε 3 κύριους άξονες:

 ■ περιορισμός στην πρόσβαση αγαθών και υπη-
ρεσιών που δημιουργεί παντός είδους ανισότητες,

 ■ διακρίσεις και βία εις βάρος συγκεκριμένων 
πληθυσμιακών ομάδων και 

 ■ έλλειψη διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων. 

Η κρίση αυτή ως ένα σύγχρονο οικονομικό αλλά και 
πολιτικό πρόβλημα είναι σίγουρο ότι προσελκύει πολ-
λές θεωρητικές συζητήσεις και αντεγκλήσεις σε ό,τι 
αφορά την όποια επιλογή βέλτιστης στρατηγικής, τα-
κτικής, πρωτοβουλιών, δράσεων και νομοθετημάτων 
για επίλυσή της. Παρόλα αυτά θα πρέπει να δούμε τι 
θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε από κοινού για τη 
καλύτερη δυνατή καταγραφή προβλημάτων και δυσκο-
λιών αλλά και τη μεγαλύτερη διάχυση της πληροφο-
ρίας ώστε η χάραξη πολιτικών από το κράτος και την 
Ε.Ε. να είναι διαφανής και αντίστοιχη των πραγματι-
κών αναγκών, προκειμένου να οδηγήσουν σε ουσια-
στική ανακούφιση όσο το δυνατόν περισσότερων ευ-
παθών ομάδων. 

Παρ’ όλες τις έως τώρα παρεμβάσεις (θεσμικές, 
νομοθετικές και διοικητικές), το ελληνικό κράτος και 
η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζουν ποικίλες προ-
κλήσεις σε διάφορα επίπεδα. Στις άμεσες μπορούμε 
να καταγράψουμε:

i. Τη χρονοβόρα διαδικασία στην έκδοση διαβατη-
ρίων που δυσκολεύει έτι περαιτέρω την ελεύθερη 
μετακίνηση των πληθυσμών αυτών εντός της Ε.Ε. 

28 http://asylum-campaign.blogspot.gr/2016/05/blog-post.html 
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ii. Τη διασφάλιση σε στέγη και σίτιση από τη στιγμή 
που οι αιτούντες άσυλο αναγνωρίζονται ως πρό-
σφυγες αφού με την αλλαγή του καθεστώτος χά-
νουν το δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών αυτών 
μέσω των υπαρχόντων δομών αυτών. 

iii. Τη διασφάλιση εκμάθησης ελληνικών αλλά και την 
δυνατότητα εγγραφής τους στα μητρώα του ΟΑΕΔ 
προς ανεύρεση εργασίας και ένταξή τους στην αγο-
ρά εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστι-
κά δικαιώματα. 

iv. Να επιδιωχθεί η σωστή κατάρτιση και επανακα-
τάρτιση του προσωπικού στους χώρους υποδο-
χής και στις Υπηρεσίες Ασύλου που θα λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση του σεξουαλικού προσανα-
τολισμού και της ταυτότητας φύλου, τόσο όσον 
αφορά τη συμπεριφορά απέναντι στους και στις 
αιτούσες άσυλο, όσο και στην πρόσβαση σε αυτό 
σύμφωνα και με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δι-
καιωμάτων της Ε.Ε.

v. Τη διεύρυνση του καθεστώτος που επικρατεί με την 
συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας των ασυνό-
δευτων ανηλίκων στην Ελλάδα αφού η νομοθεσία 
υποχρεώνει την εκ νέου αίτηση αιτήματος ασύλου. 
Είναι σαν να δίνουμε τη δυνατότητα μέχρι τα 18 
σε έναν έφηβο να ενταχθεί στην Ελλάδα και κατ’ 
επέκταση στην Ε.Ε., αλλά με τη συμπλήρωση του 
ορίου ηλικίας να του δημιουργούμε μεγάλη αβε-
βαιότητα που δεν τον/την βοηθά. Το συγκεκριμέ-
νο θέμα χρειάζεται ρύθμιση σε συνεργασία με την 
Ε.Ε. ώστε να σταματήσει η απέλαση εφήβων που 
ενηλικιώνονται. 

vi. Την αλλαγή του καθεστώτος επιτροπείας και τη 
διασφάλιση άμεσου διορισμού επιτρόπου για όλα 
τα ασυνόδευτα παιδιά, ο οποίος θα διαθέτει ικα-
νότητα και εμπειρογνωμοσύνη για να εξασφαλίσει 
την αντιπροσώπευση του βέλτιστου συμφέροντος 
του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων της αντιμε-
τώπισης των ανησυχιών αναφορικά με τις συν-
θήκες, τη μεταχείριση και τη διάρκεια της αστυ-
νομικής κράτησης αλλά και της υιοθέτησης από 
ανάδοχη οικογένεια. Το σχέδιο νόμου29 που έχει 
κατατεθεί προς δημόσια διαβούλευση δείχνει να 
κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση αλλά επεί-

γει να ολοκληρωθεί η ψήφισή του και να αρχίσει 
η υλοποίησή του. 

vii. Τη δημιουργία ενός ευέλικτου νομικού πλαισίου 
για τη λειτουργία των ΜΚΟ. Η τελευταία νομοθε-
τική πρωτοβουλία επί προηγούμενης κυβέρνησης 
(Οκτώβριος - Νοέμβριος 2014) έφερε σειρά προ-
τάσεων από πλευράς ΜΚΟ που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη αφού κάποιες από αυτές ενίσχυαν το καθε-
στώς διαφάνειας και λογοδοσίας. 

viii. Τέλος, την θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου και 
την ύπαρξη συντονισμού βασισμένων στην αμοι-
βαία αναγνώριση των ορίων τόσο μεταξύ των δη-
μόσιων φορέων όσο και μεταξύ του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα και της ΚτΠ. Είναι σημαντικό 
για κάθε θέμα που αφορά το προσφυγικό να συ-
ντονιστούν οι δράσεις ανά Υπουργείο, ανά θεμα-
τική αλλά και διατομεακά. Με αυτό τον τρόπο θα 
υπάρξουν συντονισμένες ενέργειες του ποιοι κά-
νουν τι και καλύπτουν ποια ανάγκη για αποφυγή 
αλληλοεπικαλύψεων. 

6.	 σΥμπΕρασματα	
Η παρούσα κατάσταση όπως διαμορφώνεται από τις 
μεγάλες προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές αποτελεί 
μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα και δεν θα πρέπει να 
χαθούν τα σημαίνοντα της περιόδου αυτής. Δεν θα πρέ-
πει να χαθεί η ανθρώπινη αλληλεγγύη που έμπρακτα 
έδειξε ο ελληνικός λαός, οι οργανώσεις του, η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και εν μέρει η κρατική γραφειοκρατία και 
η Δημόσια Διοίκηση. Ο ελληνικός λαός αγωνίζεται να 
κερδίσει την εμπιστοσύνη στο διαφορετικό μέσα από 
την ώσμωση και τη σύγκριση, αγωνίζεται να επικρα-
τήσει το κοσμικό δίκαιο της ανεκτικότητας ως αποτέ-
λεσμα ζύμωσης, εκπαίδευσης και παιδείας.

Θα πρέπει επίσης να λάβουμε σοβαρά υπόψη 
ότι για πρώτη φορά η ελληνική κοινωνία στο σύνο-
λο της και τόσο οργανωμένα απαιτεί -με έντονο τρό-
πο- από το κράτος, τόσο σε επίπεδο πολιτικής ηγεσί-
ας (Υπουργούς, Περιφερειάρχες και Δημάρχους) όσο 
και σε επίπεδο γραφειοκρατίας (φορείς και υπηρεσί-
ες), τη συμμετοχή του και την ανάληψη της ευθύνης 
που του αναλογεί στην επίλυση των προβλημάτων και 
μάλιστα με τον βέλτιστο τρόπο προς όφελος ημεδα-

29 http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7049
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πών και αλλοδαπών. Η ελληνική κοινωνία στην συ-
ντριπτική της πλειοψηφία της ζητάει κάθε πρόσφυ-
γας να τυγχάνει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
ο νομικός μας πολιτισμός επιβάλλει και αντιστέκεται 
σθεναρά στην ξενοφοβία. 

Οι πολίτες ζητούν ο σχεδιασμός συνέργειας και συ-
νεπικουρικότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων να 
αποτελέσει άμεσο στόχο της κρατικής μέριμνας. Σε μια 
περίοδο δε που το κράτος συρρικνώνεται, η συνεργα-
σία των κρατικών αρχών και της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης με την Κοινωνία των Πολιτών κρίνεται απαραίτη-
τη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί άλλωστε και 
η λειτουργία ενός ακόμα ξενώνα ασυνόδευτων ανηλί-
κων του ΕΚΚΑ με την σύμπραξη της ΚτΠ30. 

Η ταχύτατη εξυγίανση του χώρου των ΜΚΟ θα 
λύσει περαιτέρω τα χέρια σε κρατικούς οργανισμούς 
για προώθηση συνεργασιών και προγραμματικών συ-
μπράξεων με τις ΜΚΟ και τα κινήματα των πολιτών. 
Η επιζητούμενη εξωστρέφεια του κρατικού μηχανι-
σμού θα επιτευχθεί και μέσα από την «καθαρότητα» 
των συνομιλητών του. Η στενότερη συνεργασία κρά-
τους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αποτελέσει μια 
ακόμη εγγύηση για την ορθότητα και ρεαλιστικότητα 
των όποιων παρεμβάσεων.

Οι συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης των  
εργαζομένων, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, ΟΛΜΕ, κ.λπ. θα πρέ-
πει να διεκδικήσουν οι όποιες μεταρρυθμίσεις  
στη δημόσια διοίκηση να εμπεριέχουν και οριζόντι-
ες αρχές, όπως αυτές της εξωστρέφειας, της λογο-
δοσίας, της μη αποσπασμαστικότητας και του κρά-
τους δικαίου.

Κατά μια έννοια οι πολίτες κατανοούν ότι οι συλ-
λογικές τους δράσεις και η κρατική μέριμνα για την 
ενσωμάτωση των προσφύγων και των μεταναστών 
πρέπει να περιλαμβάνει την επανεκπαίδευσή τους στο 
ευρωπαϊκό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό κεκτη-
μένο –κάτι που προϋποθέτει μια ολιστική πολιτική σε 
θέματα παιδείας και κατανόησης.

Τέλος οι πολίτες και οι οργανώσεις τους έχουν 
δίκιο που ζητούν η χαρτογράφηση των προσφυγι-
κών-μεταναστευτικών ομάδων και αναγκών τους 
να συνδεθεί με άλλες ευάλωτες ή/και εξαθλιωμέ-
νες ομάδες που διαβιούν στην ελληνική επικράτεια. 
Η χάραξη πολιτικών και η λήψη μέτρων ανακούφισης 
θα πρέπει να αφορά το σύνολο των ευπαθών ομά-
δων και η προσφυγική κρίση αποτελεί μια μεγάλη 
ευκαιρία για την αναδιάρθρωση του τομέα της Πρό-
νοιας για την χώρα. 

 
30 http://www.ekka.org.gr/portal_docs/announcement/412.pdf 
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