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Πεπίλητη 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ 

έληαμε πξνζθχγσλ γπλαηθψλ θαη κεηαλαζηξηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη αγνξά 

εξγαζίαο. Ζ δηεξεχλεζε απηή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο θαιέο πξαθηηθέο απηέο 

θαζαπηέο αιιά ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην επξχηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

πινπνηνχληαη. πγθεθξηκέλα, ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηε ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο έκθπιεο δηάζηαζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ. ηε ζπλέρεηα, 

ελλνηνδνηνχληαη νη φξνη ηεο έληαμεο θαη ηεο ελζσκάησζεο θαη παξνπζηάδνληαη ηα  

κνληέια ελζσκάησζεο. Δπίζεο, αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

ζηε δηαδηθαζία έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ θαη, ηέινο, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί 

ζηαζκνί ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ έληαμε ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ (ΠΣΥ).  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαιχνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

γπλαηθείαο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ην αληίζηνηρν ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην. 

Δπίζεο, αμηνινγείηαη ην επίπεδν έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία σο 

πξνο ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζηελ 

θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. Σα παξαπάλσ βαζίδνληαη, 

θπξίσο, ζηελ έθζεζε ηνπ Διιεληθνχ Ηδξχκαηνο Δπξσπατθήο θαη Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο 

(ΔΛΗΑΜΔΠ) «Παξαθνινπζψληαο θαη Αμηνινγψληαο ηα Μέηξα γηα ηελ Έληαμε ησλ 

Δπάισησλ Οκάδσλ Μεηαλαζηψλ»  πνπ εθδφζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015. Δπίζεο, 

θαζνξηζηηθή ζπκβνιή είραλ κία ζεηξά απφ πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο έξεπλεο γηα ηελ 

έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη νη πξφζθαηεο έξεπλεο θαη 

ηα ζηαηηζηηθά ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (ΔΛΣΑΣ) θαη ηεο Eurostat. 

ην ηξίην κέξνο επηζεκαίλνληαη νη θπξηφηεξνη νξηζκνί ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή θαη ηελ μέλε βηβιηνγξαθία, ε παξνχζα εξγαζία δελ 

απνδέρεηαη κφλν έλαλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο νξηζκνχο, θαζψο απηφο εμαξηάηαη 

απφ ην εθάζηνηε πιαίζην πινπνίεζεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θαιέο πξαθηηθέο 

έληαμεο ησλ γπλαηθψλ ΠΣΥ ηφζν απφ ηνλ ειιεληθφ φζν θαη απφ ηνλ επξσπατθφ ρψξν. 

Όιεο νη θαιέο πξαθηηθέο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη αμηνινγεκέλεο απφ επίζεκνπο 

κεραληζκνχο αλαγλψξηζεο ηνπο. Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαιψλ πξαθηηθψλ 

βαζίζηεθε ζηελ θαηλνηνκία πνπ ηηο δηαθξίλεη θαη ζην γεγνλφο φηη ηαηξηάδνπλ κε ηελ 

θνπιηνχξα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο καο. ε θάζε θαιή πξαθηηθή δηαηίζεληαη 
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ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά απνηειέζκαηα απηήο, θαζψο επίζεο θαη ε εζσηεξηθή (απφ 

ηνπο εκπιεθφκελνπο ηεο πξαθηηθήο) ή εμσηεξηθή (απφ εμσηεξηθνχο θνξείο) 

αμηνιφγεζε, εθφζνλ ηα παξαπάλσ δηαηίζεληαη. Γηα ιφγνπο ηαμηλφκεζεο θαη γηα ηελ 

θαιχηεξε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ  νη πξνηεηλφκελεο θαιέο πξαθηηθέο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη σο πξνο ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηξηψλ: α)ζηελ 

εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη απαζρφιεζε, β)ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη γ)ζηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ππάξρεη αιιεινεπηθάιπςε σο πξνο ηελ παξάκεηξν έληαμεο πνπ θαιχπηεη κηα θαιή 

πξαθηηθή. 

Ζ θπξηφηεξε πεγή άληιεζεο θαιψλ πξαθηηθψλ είλαη ην απνζεηήξην θαιψλ 

πξαθηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηνλ επξσπατθφ ηζηφηνπν γηα ηελ έληαμε 

(Δuropean Web Site on Integration-EWSI). Ζ δπζθνιία πνπ εληνπίζηεθε θαηά ηε 

δηεξεχλεζε θαιψλ πξαθηηθψλ είλαη φηη ηφζν ην EWSI φζν θαη νη ππφινηπεο πεγέο δελ 

παξέρνπλ πιεξνθφξεζε γηα ηελ εμέιημε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ κεηά ηελ εκεξνκελία 

θαηαρψξεζεο ηνπο. Δπίζεο, είλαη δχζθνιν γηα ην ρξήζηε λα βξεη πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο (π.ρ. γηα ηνλ θνξέα, ελεκεξσκέλα απνηειέζκαηα, αμηνιφγεζε, θ.α.), 

θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ πεγψλ ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ δελ δηαηίζεηαη ζηα αγγιηθά αιιά 

κφλν ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο πνπ ηελ πινπνηεί. 

ηε ζπλέρεηα, επηρεηξείηαη µηα θξηηηθή απνηίκεζε ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο γηα 

ηηο θαιέο πξαθηηθέο θαη ε ζχγθξηζή ηεο µε ηελ αληίζηνηρε επξσπατθή πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζζνχλ ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο. Σέινο, πξνηείλνληαη νη θξίζηκνη παξάγνληεο 

πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ εθαξκνγή κηαο θαιήο πξαθηηθήο ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία. 

 

Λέξειρ – κλειδιά: γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε, κεηαλάζηξηεο, έληαμε κεηαλαζηξηψλ, 

αμηνιφγεζε έληαμεο, ειιεληθέο θαιέο πξαθηηθέο έληαμεο, επξσπατθέο θαιέο πξαθηηθέο 

έληαμεο. 
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Abstract 

 

The aim of this thesis is to investigate good practices for the integration of 

refugee and immigrant women in the Greek society and the labor market. This research 

is not only limited to good practices but includes also the wider context within these 

good practices are implemented. In particular, the first part of the thesis includes the 

theoretical approach of the woman dimension in the migratory phenomenon. 

Furthermore, the thesis gives the terms of integration and inclusion, as well as it 

presents the models of inclusion. It, also, highlights the importance of local government 

in the process of integration and, at the end, it presents the main stages of the European 

integration policy of the Third Country National (TCN). 

The second part of the thesis analyzes the basic characteristics of woman 

immigration in Greece and the Greek institutional framework of female integration. 

Moreover, this part assesses the level of integration of immigrant women into Greek 

society regards to the access to: employment, education and training, social inclusion 

and political participation. This part is mainly based on Hellenic’s Foundation for 

European and Foreign Policy (ELIAMEP) Report "Monitoring and Evaluating 

Measures for Integration of Vulnerable Migrant Groups", which issued in February 

2015. Also, a series of quantitative and qualitative surveys on integration of immigrant 

women in Greek society and recent surveys and statistics of Hellenic Statistical 

Authority and Eurostat have contributed to this part of thesis. 

In the third part, the thesis gives the various definitions of a good practice, 

however, the thesis does not adopt a specific definition.  Afterwards, the thesis presents 

the good practices of integration of migrant women in Greece and in Europe. The good 

practices that are presented in this thesis, are evaluated by official recognition 

mechanisms. The choice of these good practices was based on their innovation and, 

also, on the fact that they suit with the culture and the specific characteristics of our 

country. Every good practice provides quantitative and qualitative results, as well as 

internal (by the participants) or external (by external authorities) evaluation, in case they 

are available. In order to classify the thesis better and make easier conclusions, the good 

practices are categorized into 3 parts. Each part is related to the contribution of the good 

practice to the integration of immigrant women in: a) education, training and 
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employment; b) social inclusion; and c) active citizenship. Of course, it should be 

notified that in many cases a good practice can suit in more parts. 

The main source of good practices is the European Web Site on Integration 

(EWSI). The difficulty identified in examining good practice is that both EWSI and the 

other sources of the good practices do not provide information about their development 

after their registration. It is also difficult for the user to find further information on a 

good practice (eg about the operator, updated results, evaluation, etc.) as the majority of 

good practice sources are not available in English but only in the language of the 

country that implemented the good practice. 

Furthermore, the thesis tries o make a critical assessment of the Greek 

experience in good practices and compares them to the European good practices in 

order to identify convergences and deviations. Finally, the thesis proposes the critical 

factors that should be taken into account during the implementation of a good practice 

in Greek society. 

 

Keywords: women’s immigration, female immigrants, integration of female 

immigrants, evaluation of integration, Greek good practices on integration, European 

good practices on integration.  
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Δςσαπιζηίερ 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο θαη ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζηελ 

επηβιέπνπζα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θπξία Φνπιίδε Ξαλζίππε γηα ηελ πνιχηηκε 

θαζνδήγεζε, ηελ επηκέιεηα, ηηο παξαηεξήζεηο ηεο θαη ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο.  

Δγθάξδηεο επραξηζηίεο, νθείινληαη επίζεο ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, γηα ηε ζπλερή 

ηνπο ζηήξημε, θαζψο θαη ζε φινπο φζνη ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κνπ ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο. 
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Διζαγυγή 

 

Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο εμέιημεο 

ησλ αλζξσπίλσλ θνηλσληψλ κε θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη πνιηηηθέο 

φςεηο. Μεηαπνιεκηθά, νη ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο δέρζεθαλ κεηαλάζηεο/ζηξηεο, 

αξρηθά, απφ ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, απφ ηελ Αζία θαη ηελ 

Αθξηθή. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’90 νη ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, ρψξεο κέρξη ηφηε 

απνζηνιήο κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ, κεηαηξάπεθαλ ζε ρψξεο ππνδνρήο ηνπο. Σν θαηλφκελν 

εληάζεθε ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ε νπνία ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο µε θχξην ζηφρν ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. Απφ ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ΄80 ηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα πξνο ηελ Δπξψπε δηαθνξνπνηήζεθαλ 

ζεκαληηθά, κεηαμχ άιισλ, σο πξνο ηηο πεξηνρέο πξνέιεπζεο, εθφζνλ ζηε δηεζλή 

κεηαλάζηεπζε έρνπλ εκπιαθεί θαη λέεο ρψξεο, θαη σο πξνο ηελ θαηά θχιν ζχλζεζε, 

ζηελ νπνία θαη ζα εζηηάζνπκε ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν αξηζκφο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ζήκεξα ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα αγγίδεη ηα 244 εθαηνκκχξηα (εθ ησλ νπνίσλ ην 48% είλαη 

γπλαίθεο), απφ 222 εθαηνκκχξηα πνπ ήηαλ ην 2010 θαη 173 εθαηνκκχξηα ην 2000, ελψ 

έρεη ππεξδηπιαζηαζηεί απφ ην 1980 (United Nations, 2016). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

UNHCR (2017), ην 2016 65,6 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη είλαη βίαηα εθηνπηζκέλνη ζε 

παγθφζκην επίπεδν (ην 49% αθνξά γπλαίθεο), ιφγσ ζπγθξνχζεσλ θαη παξαβίαζεο 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, εθ ησλ νπνίσλ 22,5 εθαηνκκχξηα είλαη πξφζθπγεο
1
. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ επφκελσλ δεθαεηηψλ αλακέλεηαη λα κεηαβιεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηεζλνχο κεηαλάζηεπζεο, θπξίσο ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, ησλ δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο, 

ησλ εκπφιεκσλ ζπξξάμεσλ, θαζψο θαη ησλ λέσλ δηεζλψλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

δπλακηθψλ γεληθφηεξα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, επηπιένλ, φηη ηα ζηνηρεία
2
 απνδεηθλχνπλ 

                                                           
1
 Σν 55% ησλ πξνζθχγσλ πξνέξρεηαη απφ ηε πξία (5,5 εθαηνκκχξηα), ην Αθγαληζηάλ (2,5 

εθαηνκκχξηα) θαη ην Νφηην νπδάλ (1,4 εθαηνκκχξηα). Ζ Σνπξθία είλαη ε ρψξα πνπ θηινμελεί ηνλ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνζθχγσλ (2,9 εθαηνκκχξηα), ελψ ε Γεξκαλία είλαη ε πξψηε ρψξα ζε αηηήζεηο 

αζχινπ (722.400 ρηιηάδεο). 

2
  Βι. γηα παξάδεηγκα OECD, The Fiscal Impact of Immigration in OECD Countries, ζην «International 

Migration Outlook 2013» θαη επηζθφπεζε πνιηηηθήο ηεο ΔΔ κε ηίηιν «Research on Migration: Facing 

Realities and Maximizing Opportunities» (European Commission, 2016). 
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φηη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ έρνπλ ζεηηθή θαζαξή θνξνινγηθή ζπλδξνκή ζηηο ρψξεο 

ππνδνρήο, εθφζνλ εληαρζνχλ νξζά θαη ζε εχζεην ρξφλν. 

H Διιάδα απφ ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ ζην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ 

αηψλα πξνο ηηο ππεξπφληηεο ρψξεο θαη ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν πξνο ηηο ρψξεο ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ αλαηνιηθψλ θαζεζηψησλ έγηλε ρψξα 

ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Ζ ειιεληθή θνηλσλία γηα πξψηε θνξά βξέζεθε αληηκέησπε κε 

κεγάιεο εηζξνέο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ απφ ηηο γεηηνληθέο βαιθαληθέο ρψξεο θαη 

ηηο δεκνθξαηίεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, θαζψο θαη απφ ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη 

ηεο Αζίαο. 

Πξνζεγγίδνληαο ηε κεηαλάζηεπζε κε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ, επηζεκαίλεηαη φηη ε 

ηππηθή (de jure) ηζφηεηα, αλάκεζα ζηνπο άλδξεο κεηαλάζηεο θαη ηηο γπλαίθεο 

κεηαλάζηξηεο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

νπζηαζηηθή αληζφηεηα κεηαμχ ηνπο εμαηηίαο ησλ πνιιαπιψλ θαη ζχλζεησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο. Ζ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά θαιέο 

πξαθηηθέο έληαμεο ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ θαη πξνζθχγσλ κε ζθνπφ ηελ νκαιή 

ηνπο έληαμε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Γηα λα επηηεπρζεί ε ηζφηηκε έληαμε ησλ 

κεηαλαζηξηψλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε νξηδφληηα ελζσκάησζε ηεο νπηηθήο ηνπ 

θχινπ (gender mainstreaming) ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη 

πξνγξακκάησλ έληαμεο.  

 

Μέπορ Ι: Θευπηηικό πλαίζιο ηηρ μεηανάζηεςζηρ 

 

1.1. Δννοιολογικό πλαίζιο ηος μεηαναζηεςηικού θαινομένος 

«Μεηαλάζηεπζε είλαη ε κόληκε ή πξνζσξηλή κεηαβνιή ηνπ ηόπνπ εγθαηάζηαζεο ελόο 

αηόκνπ, κηαο νκάδαο ή ελόο θνηλσληθνύ ζπλόινπ. Ψο ζπλερήο ξνή πξνζώπσλ από θαη 

πξνο κία πεξηνρή ε κεηαλάζηεπζε είλαη κία από ηηο ηξεηο βαζηθέο δεκνγξαθηθέο 

δηαδηθαζίεο. Είλαη ε δηαδηθαζία εθείλε πνπ ζπλεπάγεηαη ηε κεραληθή ή ηερληθή αλαλέσζε 

θαη θζνξά ελόο πιεζπζκνύ» (Μπάγθαβνο, Παπαδνπνχινπ, 2003:13-14). Δηδηθφηεξα, κε 

ηνλ φξν «ζχγρξνλε κεηαλάζηεπζε»
3
αλαθεξφκαζηε ζε εθείλε ηε κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ 

                                                           
3
 Ζ «ζχγρξνλε» κεηαλάζηεπζε δηαθξίλεηαη απφ ηελ «παξαδνζηαθή» επεηδή εληνπίδεηαη κε ην ηέινο ηνπ 

δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Αλαθέξεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ κε θχξην ηφπν 

πξννξηζκνχ ηελ Δπξψπε, ελψ ε «παξαδνζηαθή» κεηαλάζηεπζε αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ ππεξπφληηα 

κεηαλάζηεπζε ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ θαη ηεο αξρήο ηνπ 20νπ αηψλα. 
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εγθαηάζηαζεο ελφο αηφκνπ ή ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ πνπ παξαηεξείηαη ζην πιαίζην 

ηεο ζχγρξνλεο επνρήο (Μνπζνχξνπ, 2003:16). Ο βαζηθφο ζηφρνο απηήο ηεο 

κεηαθίλεζεο είλαη θπξίσο νηθνλνκηθφο θαη ε αλαδήηεζε εξγαζίαο. Πεξαηηέξσ αηηίεο 

κεηαλάζηεπζεο ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο, 

εθπαηδεπηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ιφγνπο. Ζ κεηαλάζηεπζε γίλεηαη επίζεο θαη γηα 

νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο, γηα επαλαπαηξηζκφ ή είλαη απνηέιεζκα εκπνξίαο αλζξψπσλ 

(trafficking). Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο είλαη έλαο αθφκα ιφγνο κεηαλάζηεπζεο, ελψ ε 

θιηκαηηθή αιιαγή αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη κειινληηθά λέεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο 

(Γ.Γ.Πιεζ. θαη Κνηλ.πλνρήο, 2013). 

Ο/ε «κεηαλάζηεο/ζηξηα» είλαη εθείλν ην κέινο κηαο θνηλσλίαο πνπ εγθαηαιείπεη 

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

ζπλήζσο πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλε νηθνλνκηθά κε ζηφρν ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο 

(Γ.Γ.Πιεζ. θαη Κνηλ.πλνρήο, 2013). Ο/ε «πξφζθπγαο»
4
είλαη εθείλν ην κέινο κηαο 

θνηλσλίαο πνπ ιφγσ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ, δηψμεσλ θαη ζνβαξψλ 

θαηαζηξαηεγήζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, εγθαηαιείπεη αθνχζηα ηε ρψξα ηνπ, 

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

θαηά θαλφλα απηά ηα πξνβιήκαηα.  

Ζ ελλνηνινγηθή ζεκαζία ησλ φξσλ κεηαλάζηεο/ζηξηα θαη κεηαλάζηεπζε 

δηαθνξνπνηνχληαη κέζα ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, θαζψο θαη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά 

εξκελεπηηθά πιαίζηα. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί απηή ε εηεξνγέλεηα, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) έρεη πξνηείλεη έλα θνηλφ πιαίζην γηα ηε κεηαλάζηεπζε. 

Δηδηθφηεξα εηζάγεηαη ν φξνο «πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ» (ΠΣΥ), ν νπνίνο αλαθέξεηαη 

ζηνπο πνιίηεο θξαηψλ πνπ δελ έρνπλ ηελ ππεθνφηεηα ελφο θξάηνπο-κέινπο ηεο ΔΔ, ελψ 

ζηνλ νξηζκφ ηεο δηεζλνχο κεηαλάζηεπζεο ηέζεθε σο ειάρηζην φξην ε ζπλερήο 

παξακνλή ζε κηα ρψξα γηα δψδεθα κήλεο (Γ.Γ.Πιεζ. θαη Κνηλ.πλνρήο, 2013).  

Άιιεο θαηεγνξίεο κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ είλαη: α)νη αλεπίζεκνη/εο ή νη κε 

εγγεγξακκέλνη/εο κεηαλάζηεο/ζηξηεο (δε δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα), β)νη 

εμεηδηθεπκέλνη εξγαδφκελνη θαη νη επηρεηξεκαηίεο, γ)ε εμαλαγθαζηηθή κεηαλάζηεπζε 

(αηηνχληεο άζπιν θαη  άηνκα πνπ αλαγθάζηεθαλ λα κεηαθηλεζνχλ εμαηηίαο εμσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ), δ)νη κεηαλάζηεο γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο  θαη ε)νη 

παιηλλνζηνχληεο (Γ.Γ.Πιεζ. θαη Κνηλ.πλνρήο, 2013). 

                                                           
4
 Βι. χκβαζε ηνπ 1951 γηα ην θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ θαη Οδεγία 2011/95/ΔΔ.  
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Ο φξνο «ζειπθνπνίεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο» αλαθέξεηαη ζηελ απηφλνκε 

κεηαλάζηεπζε ησλ γπλαηθψλ. Δηδηθφηεξα νη γπλαίθεο κεηαλαζηεχνπλ κφλεο πξνο ηε 

ρψξα ππνδνρήο, σο ελεξγά νηθνλνκηθά ππνθείκελα ή θαη σο αξρεγνί λνηθνθπξηψλ, ην 

νπνίν έξρεηαη ζε αληίζεζε µε ην παιαηφηεξν θπξίαξρν κνληέιν ηνπ άλδξα κεηαλάζηε, 

αξρεγνχ ηεο νηθνγέλεηαο (Castles, Miller, 1998:27). 

1.2.  Οι έμθςλερ διαζηάζειρ ηηρ μεηανάζηεςζηρ 

Οη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο θαη πξφζθπγεο αληηκεησπίδνπλ απμεκέλα πξνβιήκαηα 

ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο φζν θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο έληαμεο ζηελ 

θνηλσλία ππνδνρήο ιφγσ ησλ ππαξρφλησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ. Ζ ηππηθή λνκηθή 

ηζφηεηα, κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνληαη νη κεηαλάζηξηεο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο,  έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ νπζηαζηηθή αληζφηεηα ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ 

λα αληηκεησπίζνπλ νη γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. Απηφ αθξηβψο είλαη θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο «έκθπιεο δηάζηαζεο»
5
 ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, ε νπνία αλαδεηθλχεη ηηο κνξθέο αληζφηεηαο θαη ηηο πνιιαπιέο 

δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη νη κεηαλάζηξηεο, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαληαη πην 

επάισηεο ζηηο δηαθξίζεηο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε (OSCE, 2009). Ζ Γεληθή Γξακκαηεία 

Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ (ΓΓΗΦ) (2017) θάλεη ιφγν γηα «πνιιαπιή δηάθξηζε»
6
ησλ 

κεηαλαζηξηψλ, κε ηελ νπνία λνείηαη νπνηαδήπνηε δηάθξηζε, απνθιεηζκφο ή πεξηνξηζκφο 

πνπ βαζίδεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ιφγνπο (π.ρ. θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, 

ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ, θνηλσληθήο ηάμεο). Ζ δηάθξηζε θχινπ 

ιεηηνπξγεί αθφκε ζην επίπεδν ησλ ζεζκψλ (λνκνζεζία θαη πξαθηηθέο ηεο δηνίθεζεο) 

θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ (Βαΐνπ, ηξαηεγάθε, 2010:34). 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη νη κεηαλάζηξηεο δελ είλαη κία νκνηνγελήο νκάδα 

αιιά ε θάζε κία δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηα πξνζσπηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. Οη 

                                                           
5
 Ζ έκθπιε δηάζηαζε (gender dimension) ρξεζηκνπνηείηαη σο φξνο γηα λα πεξηγξάςεη θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλνπο ξφινπο ηφζν ησλ γπλαηθψλ φζν θαη ησλ αλδξψλ, νη νπνίνη βέβαηα αιιάδνπλ ζην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2008β) 

6
 Αθφκα θαη ε πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο θαη νξηνζέηεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηαθξίζεσλ δελ 

αξθεί, γηα λα απνηππψζεη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ επηκέξνπο ηαπηνηήησλ θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηεο 

πνπ ελδέρεηαη, θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηεο, λα βηψζεη κία γπλαίθα (π.ρ. πνπ κπνξεί λα είλαη θαη γπλαίθα 

θαη πξφζθπγαο θαη ηνμηθνεμαξηεκέλε θιπ).  
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κνξθέο ηεο γπλαηθείαο κεηαλάζηεπζεο δηαθξίλνληαη ζε εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεηεο 

(ΚΔΘΗ, 2001). ηελ πξψηε κνξθή, νη γπλαίθεο κεηαλαζηεχνπλ αθνινπζψληαο ηνπο 

ζπδχγνπο ή ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ζπλήζσο κέζσ ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο
7
. ηε 

δεχηεξε πεξίπησζε, νη γπλαίθεο κεηαλαζηεχνπλ κφλεο ή πξηλ απφ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο, 

θαζψο ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο θαηά θχιν ζηε ρψξα ππνδνρήο πξνζθέξεη 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζε απηέο. Μηα πην ζχλζεηε πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί κελ νη γπλαίθεο λα κεηαλαζηεχνπλ κφλεο ηνπο, αιιά 

παξακέλνπλ εμαξηεκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, θαζψο ε 

κεηαλάζηεπζε απνηειεί κέζν επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο νηθνγέλεηαο (ΚΔΘΗ, 

2001).  

Ο ξφινο ησλ κεηαλαζηξηψλ θαη ε ζέζε ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα, ηελ εξγαζία θαη ηελ 

θνηλσλία ζηε ρψξα ππνδνρήο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Δηδηθφηεξα, 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία, 

ηνπο ιφγνπο ηεο κεηαλάζηεπζεο, ην αλ κεηαλαζηεχεη κφλε ή κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο θαη 

ην ρξφλν παξακνλήο ζηε ρψξα ππνδνρήο. Δπίζεο, εμαξηάηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο θαηά θχιν ζηε ρψξα 

ππνδνρήο θαη ηα δίθηπα αιιεινβνήζεηαο. Δπηπιένλ, θαζνξίδεηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηεο κεηαλάζηξηαο, ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηε ρψξα 

θαηαγσγήο ηεο, απφ ην αλ έρεη δήζεη ζε αγξνηηθή ή αζηηθή πεξηνρή, ηελ ειηθία ηεο θαη 

ηελ νηθνγελεηαθή ηεο θαηάζηαζε ηε ζηηγκή ηεο κεηαλάζηεπζεο (ΚΔΘΗ, 2001). 

Ωο πξνο ηελ επίδξαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηε ζέζε θαη ην ξφιν ηεο γπλαίθαο 

δηαηππψλνληαη ηξεηο πξνζεγγίζεηο (ΚΔΘΗ, 2001). Καηά ηελ πξψηε, ε επίδξαζε απηή 

είλαη ζεηηθή ιφγσ ηεο ραιάξσζεο ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ηεο έληαμε ησλ 

κεηαλαζηξηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σα αλσηέξσ νδεγνχλ ζηελ αλαθαηαλνκή ηεο 

εμνπζίαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα/δεπγάξη, ζηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηελ εγθαηάιεηςε παξαδνζηαθψλ ξφισλ θαη 

θαζεθφλησλ. Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε επηζεκαίλεη φηη ε κεηαλάζηεπζε έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο γπλαηθείαο εμάξηεζεο θαη ηε ρεηξνηέξεπζε ηεο ζέζεο ηεο 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία, ιφγσ ηεο δηπιήο εξγαζίαο εληφο θαη εθηφο 

ζπηηηνχ, ηεο έιιεηςεο ππνζηεξηθηηθψλ δηθηχσλ, ηεο άγλνηαο ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

                                                           
7
 Ζ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ζεσξείηαη ν επθνιφηεξνο ηξφπνο λφκηκεο εηζφδνπ ζε νξηζκέλεο ρψξεο κε 

πεξηνξηζηηθέο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο. 
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πηζαλήο εμάξηεζεο ηεο λφκηκεο παξακνλήο ηεο απφ ην ζχδπγν ηεο. Ζ ηξίηε πξνζέγγηζε 

επηρεηξεί λα ζπλζέζεη ηηο δχν πξνεγνχκελεο. Δηδηθφηεξα, νη κεηαλάζηξηεο 

επηθνξηίδνληαη κελ κε πεξηζζφηεξεο ππνρξεψζεηο ζπκκεηέρνληαο ζηε κηζζσηή 

απαζρφιεζε, παξάιιεια, φκσο, ηνπο δίλνληαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα νηθνλνκηθή 

αλεμαξηεζία, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο 

ζέζεο θαη ησλ ξφισλ ηεο. 

Δπηπξφζζεηα, ε κεηαλάζηεπζε ζπλεπάγεηαη λένπο ηξφπνπο δηάξζξσζεο ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο, ζπρλά, εθηείλνληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο, 

κεηαηξέπνληάο ηεο ζε δηα-εζληθά δίθηπα. Οη κεηαλάζηξηεο γίλνληαη θνκβηθέο παξνπζίεο 

ζηηο νηθνγέλεηεο, σο εθείλεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηφζν ηελ αλαπαξαγσγή ηεο νηθνγέλεηαο 

φζν θαη ηελ θνηλσληθή εμέιημε ηεο κέζα απφ ηελ επέλδπζε είηε ζηε κφξθσζε ησλ 

παηδηψλ είηε ζε έλα θαιχηεξν νηθνγελεηαθφ ζπίηη. ηελ πεξίπησζε πνπ νη γπλαίθεο 

κέλνπλ «ζηελ παηξίδα», είλαη εθείλεο πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο ελ ηε απνπζία ηνπ 

ζπδχγνπ ηνπο. Σέηνηεο αλαθαηαηάμεηο ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ πξνυπνζέηνπλ, αιιά 

θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ έκθπισλ ξφισλ αλάκεζα ζηνπο 

ζπδχγνπο θαη ηηο γεληέο (Εαββνχ, Κακπνχξε, ηξαηεγάθε,  2013:21-22). 

Ζ θαηαλφεζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ κεηαλαζηξηψλ, σο πξνο ην ζχλνιν ησλ 

δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ έληαμε ηνπο θαη ηελ επξχηεηα ησλ 

θνηλσληθψλ ζέζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ ζπλεπάγνληαη, νδεγεί εληέιεη ζηελ 

αλαγθαηφηεηα λνεκαηνδφηεζεο ηεο έληαμεο. Απηφ πξέπεη λα γίλεη κε ηξφπν πνπ λα 

ζπκπεξηιακβάλεη ηηο αιιεινζπλαξηψκελεο πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

πξνζσπηθέο φςεηο ησλ πνιιαπιψλ ππνθεηκέλσλ ηεο, εηζάγνληαο παξάιιεια ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή πνηθηινκνξθία ζηε ράξαμε ησλ πνιηηηθψλ (Βαΐνπ, ηξαηεγάθε, 

2010:191). 

1.3. Η μεηαναζηεςηική πολιηική 

Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή νξίδεηαη σο «ε ζπληζηακέλε ησλ θξαηηθώλ κέηξσλ, πνπ 

παξνπζηάδνληαη µε ηε κνξθή ζεζκηθώλ πιαηζίσλ, θαη πηνζεηεκέλσλ θνηλσληθώλ   

πξαθηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ πιεζπζκώλ» 

(Μπάγθαβνο, Παπαδνπνχινπ, 2003:24). Δίλαη µηα πνιηηηθή πνπ ρσξίδεηαη ζε δχν 

ζθέιε: α)ηε ξχζκηζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο εηζφδνπ, ηεο δηακνλήο θαη ηεο απαζρφιεζεο 

ησλ µε πνιηηψλ ελφο θξάηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο (Schnapper, 1992:29). β)ηε δηαρείξηζε 
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ηεο ήδε εγθαηεζηεκέλεο κεηαλάζηεπζεο, µέζσ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ 

δηαθξίλεηαη ζηηο επηκέξνπο εζληθέο πνιηηηθέο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ (Schnapper, 1992:29-30). Ο πξψηνο άμνλαο έρεη θαηαζηαιηηθφ θαη 

ακπληηθφ ραξαθηήξα θαη αλαθέξεηαη ζηνλ «ζθιεξφ ππξήλα» ηνπ Κξάηνπο. Ο δεχηεξνο 

άμνλαο είλαη νπζηαζηηθά µηα ζεηηθή πνιηηηθή, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο λνκηθέο θαη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχγθιηζε ηνπ 

επηπέδνπ δσήο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ θαη ησλ γεγελψλ πνιηηψλ κηαο 

θνηλσλίαο. Δπηπιένλ, επεηδή αλαθέξεηαη ζην επίπεδν δηαβίσζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηα επξσπατθά θξάηε λα απνπεηξαζνχλ ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηελ  έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ.  

Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνιηηηθήο 

πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο, αθνχ ζηα δεηήκαηα ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ 

εκπιέθνληαη ππεξεζληθνί, εζληθνί θαη ππνεζληθνί θνξείο (αξξήο, 2014:23). Ο θχξηνο 

ιφγνο πνπ ηα θξάηε έρνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά µε ηε δηαρείξηζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, είλαη ην γεγνλφο φηη ε θάζε ρψξα έρεη δηαρεηξηζηεί κέρξη ζηηγκήο ην 

θαηλφκελν ζχκθσλα µε ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο ηεο αλάγθεο θαη ηελ πνξεία ηεο κέζα 

ζηελ ηζηνξία. 

Ζ ΛΔΔ (άξζξν 10) αλαθέξεη φηη «θαηά ηνλ θαζνξηζκό θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

πνιηηηθώλ θαη ησλ δξάζεώλ ηεο, ε Έλσζε επηδηώθεη λα θαηαπνιεκήζεη θάζε δηάθξηζε 

ιόγσ θύινπ». Καηά ζπλέπεηα, ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηελ 

αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ έληαμε ηεο δηάζηαζε ηνπ 

θχινπ (gender mainstreaming). Δπνκέλσο, ε έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηε 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο, ηα κέηξα θαη ηηο δξάζεηο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη ην gender mainstreaming ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ πξνψζεζε 

ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαζψο θαη κε 

ηε ιήςε θαη ηελ εθαξκνγή ζεηηθψλ κέηξσλ ππέξ ησλ γπλαηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη έκθπιεο δηαθξίζεηο θαη αληζφηεηεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2008β).  

Σν gender mainstreaming ζπλεπάγεηαη ηελ ελζσκάησζε ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ ζε 

θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο πνιηηηθήο (ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε). Δηδηθφηεξα, ην gender mainstreaming 
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πεξηιακβάλεη ηελ απνηίκεζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο
8
 ησλ πνιηηηθψλ ζηε δσή θαη ηε 

ζέζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ (gender impact assessment), θαζψο θαη ηε ιήςε 

κέηξσλ θαη δξάζεσλ γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπο, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη 

απαξαίηεην (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2008β). Δπηπξφζζεηα, πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε 

ησλ αλψηαησλ πνιηηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ αξρψλ, ελψ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηε 

δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηελ θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηελ ζρεηηθή 

εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλερή δηαδηθαζία, ηεο 

νπνίαο ε απνηειεζκαηηθφηεηά εμαξηάηαη απφ ηελ άξζε ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ. 

Δπνκέλσο, ην gender mainstreaming απνζθνπεί ζε κφληκα απνηειέζκαηα, ελψ ζα 

πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ δελ απνηειεί 

απηνζθνπφ, αιιά έλα κέζν επίηεπμεο ηεο ηζφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, δελ αθνξά κφλν ηηο 

γπλαίθεο αιιά ηε ζρέζε κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ πξνο φθεινο θαη ησλ δχν 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2008β). 

1.3.1 Οι έννοιερ ηηρ ένηαξηρ και ηηρ ενζυμάηυζηρ 

Ο φξνο «έληαμε» είλαη ζπκπιεξσηηθφο ηνπ φξνπ «απνθιεηζκφο», ελψ ν έλαο 

πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε µε ηνλ άιινλ, µε ηελ έλλνηα φηη ν έλαο φξνο, πθηζηάκελνο, 

απνθιείεη ηνλ άιιν, σο πξνο ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πνπ ζπλίζηαληαη θπξίσο 

ζηελ πξφζιεςε ή µε, ησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2005) νξίδεη 

φηη «ε έληαμε πξέπεη λα λνείηαη σο κηα ακθίδξνκε δηαδηθαζία βαζηζκέλε ζηα ακνηβαία 

δηθαηώκαηα θαη ζηηο αληίζηνηρεο ππνρξεώζεηο ησλ λνκίκσο θαηνηθνύλησλ ζηε ρώξα ΠΤΦ 

θαη ηεο θνηλσλίαο πνπ ηνπο δέρεηαη, ε νπνία παξέρεη ηηο ζπλζήθεο γηα πιήξε ζπκκεηνρή 

ηνπ κεηαλάζηε». Ωο «θνηλσληθφ απνθιεηζκφ» νξίδνπκε ηελ παξεκπφδηζε απνξξφθεζεο 

θνηλσληθψλ θαη δεκφζησλ αγαζψλ, φπσο είλαη π.ρ. ε εθπαίδεπζε, ε πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε θ.ιπ., ε έιιεηςε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζπλήζσο ζηελ νηθνλνκηθή αλέρεηα  θαη 

ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε (Καζηµάηε, 2003).  

Ο φξνο «ελζσκάησζε», ζχκθσλα κε ηνλ Schnapper (1992) θαηαδεηθλχεη ηε 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη ην άηνκν κε ηελ θνηλσλία. Οη κεηαλάζηεο/ζηξηεο έρνπλ ήδε 

ππνζηεί κηα πξψηε θνηλσληθνπνίεζε ζηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπο θαη γηα λα κπνξέζνπλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο ζα πξέπεη λα απνβάιινπλ κέξνο ησλ αμηψλ 

                                                           
8
 Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη πνιηηηθέο πνπ εκθαλίδνληαη λα είλαη νπδέηεξεο σο πξνο ην θχιν κπνξεί λα 

έρνπλ δηαθνξεηηθή επίδξαζε ζηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο, αθφκε θαη φηαλ ε επίδξαζε απηή δελ είλαη 

εζειεκέλε ή αλακελφκελε. 
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ηεο παιηάο ηνπο θνηλσλίαο θαη λα πηνζεηήζνπλ αληίζηνηρα κέξνο ησλ αμίσλ ηεο 

θνηλσλίαο ππνδνρήο. Όζν πην πεηπρεκέλα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε δηαδηθαζία ηφζν πην 

επηηπρήο είλαη θαη ε ελζσκάησζε (Μπάγθαβνο, Παπαδνπνχινπ, 2006:302).  

Ο φξνο έληαμε θαη ελζσκάησζε, παξαπέκπνπλ ζε δηαθνξεηηθήο έληαζεο 

θαηλφκελα. Οη ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ αηφκνπ πνπ άπηνληαη ηνπ δεκνζίνπ 

βίνπ, φπσο ε απαζρφιεζε, ε θαηνηθία, ε εθκάζεζε ηεο γιψζζα, απνηεινχλ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. Αληηζέησο, ε ζθαίξα ηνπ ηδησηηθνχ 

βίνπ, πνπ θηλείηαη γχξσ απφ ηε ζξεζθεία θαη ηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

αηφκνπ, παξαπέκπνπλ ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε  (Μπάγθαβνο, Παπαδνπνχινπ, 

2006:307). Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο, απηή πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν 

κε ηελ πηνζέηεζε ησλ ΠΣΥ ησλ πνιηηηζκηθψλ πξνηχπσλ ηεο ρψξα ππνδνρήο φζν θαη κε 

ηε δηάρπζε αληίζηνηρσλ πνιηηηζκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζηε ρψξα πνπ έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί (Γ.Γ.Πιεζ. θαη Κνηλ.πλνρήο, 2013).  Δπηπιένλ, ε ελζσκάησζε αθνξά 

ζπλήζσο ηηο δεχηεξεο θαη ηξίηεο γεληέο κεηαλαζηψλ, ελψ ε έληαμε ηνχο άξηη αθηρζέληεο 

κεηαλάζηεο. ηελ ειιεληθή πεξίπησζε πξέπεη λα δνζεί βαξχηεηα ζηα δεηήκαηα ηεο 

έληαμεο απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζην κέιινλ θαη ε 

ελζσκάησζε. 

Ζ θνηλσληθή έληαμε ησλ ΠΣΥ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ επζχλε ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο ε νπνία νξίδεη ην ζεζκηθφ πιαίζην, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο κέζα ζηελ θνηλσλία. Αζθαιψο νη πνιηηηθέο έληαμεο ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ επηπέδνπ θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο νξγάλσζεο, 

ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ αμηψλ, ησλ πνιηηηζκηθψλ πξνηχπσλ, ησλ ηδενινγηθψλ 

αληηιήςεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ησλ ρσξψλ απηψλ
9
 (Γ.Γ.Πιεζ. θαη 

Κνηλ.πλνρήο, 2013). Πεξαηηέξσ ε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο έληαμεο έρεη πνηθίιεο 

δηαζηάζεηο κε θπξίαξρε ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ ζηελ πξφζβαζε ζε 

βαζηθνχο ζεζκνχο ηεο ρψξαο ππνδνρήο φπσο είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε αγνξά 

εξγαζίαο θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Αζθαιψο, ε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο είλαη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο θνηλσληθήο 

έληαμεο θαη φπσο αλαθέξεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (1993) «ε ελζσκάησζε ζηελ 

                                                           
9
 Γηα παξάδεηγκα, ε Γεξκαλία ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ δέρηεθε πνιινχο κεηαλάζηεο πξνθεηκέλνπ ην 

ζπζζσξεπκέλν θεθάιαηφ ηεο λα κεηαηξαπεί ζε παξαγσγηθή επέλδπζε. Ωζηφζν ζηφρνο ηεο ήηαλ ε 

νηθνλνκηθή κφλν έληαμε ησλ ΠΣΥ θαη φρη ε θνηλσληθή. Γηα ην ιφγν απηφ ην ζεζκηθφ πιαίζην, 

αληηκεηψπηδε ηνπο κεηαλάζηεο σο θηινμελνχκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ. 
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θνηλσλία ηαπηίδεηαη κε ηελ ελζσκάησζε ζηελ εξγαζία». Ζ ζπκκεηνρή ησλ ΠΣΥ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, σζηφζν είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ 

φπσο: ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ησλ αηνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ΠΣΥ (εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε, νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ειηθία, θχιν, γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, θ.α.) θαη ηνπ 

ηξφπνπ εηζφδνπ ηνπ ζηε ρψξα (λφκηκνο ή κε).  

Δπίζεο, έλαο φξνο πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά ζε ζχγρξνλα θείκελα ηεο ΔΔ θαη 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ έληαμε είλαη ν φξνο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, αθνχ νη 

θνηλσλίεο µε πςειά επίπεδα θνηλσληθήο ζπλνρήο, είλαη απηέο ζηηο νπνίεο νη 

κεηαλάζηεο/ζηξηεο ελζσκαηψλνληαη µε επηηπρία (Entinger, Biezeveld, 2003:6). Ζ 

θνηλσληθή ζπλνρή αληηθαηνπηξίδεη ην βαζκφ έληαμεο φισλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή δσή θαη βαζίδεηαη ζηηο πνιηηηθέο ησλ ρσξψλ µειψλ ηεο Έλσζεο. Με βάζε 

ηα αλσηέξσ, ε έληαμε πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην εχξνο ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ 

ζε έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα. Αληίζεηα, ε αλάπηπμε θαηλνκέλσλ κε έληαμεο θαη 

πεξηζσξηνπνίεζεο απνηειεί απεηιή γηα ηελ επίηεπμε ζπλζεθψλ θνηλσληθήο ζπλνρήο. 
10

  

1.3.1.1  Μονηέλα Δνζυμάηυζηρ 

Σα κνληέια πνπ αθνινπζνχλ ηα θξάηε γηα λα ελζσκαηψζνπλ ηνπο 

εηζεξρφκελνπο κεηαλαζηεπηηθνχο πιεζπζκνχο δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

ην πξφηππν ηνπ δηαθνξηθνχ απνθιεηζκνχ, ηεο αθνκνίσζεο θαη ην πνιππνιηηηζκηθφ ή 

πινπξαιηζηηθφ πξφηππν (Castles, 1997:113-138). ηα πξψηα δχν κνληέια, ζηφρνο 

απνηειεί ε επηδίσμε ηεο πνιηηηζκηθήο νκνηνγέλεηαο. Απηφ επηηπγράλεηαη ζηνλ 

δηαθνξηθφ απνθιεηζκφ κε ηνλ απνθιεηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα 

(ε έληαμε γίλεηαη κφλν ζηελ αγνξά εξγαζίαο), ελψ ζηελ αθνκνίσζε απαηηείηαη ε 

αληηθαηάζηαζε ηεο πξνεγνχκελεο ηαπηφηεηαο θάπνηνπ κε απηήλ ηεο λέαο θνηλσλίαο 

ππνδνρήο. ην ηξίην πξφηππν θπξηαξρεί ε ηδέα ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνιπκνξθίαο/δηαθνξεηηθφηεηαο, αιιά ηαπηφρξνλα απαηηείηαη νη κεηαλάζηεο λα 

απνδέρνληαη ηηο αμίεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Σν πινπξαιηζηηθφ πξφηππν νδεγεί ζηελ 

                                                           
10

 Γηα ην ιφγν απηφ, ζηε Γηαθήξπμε ηεο αξαγφζα, νη Τπνπξγνί Δζσηεξηθψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ 

απνθάζηζαλ «λα επηθεληξψζνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπο θαη λα εμεξεπλήζνπλ ηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο έληαμεο 

σο κνρινχ αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο» (European Ministerial Conference, 2010), ελψ ζηελ 

Δπξσπατθή ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020», δειψλεηαη ξεηά ν ζηφρνο γηα ηελ «νηθνδφκεζε κηαο ζπλεθηηθήο 

θνηλσλίαο» κέζα απφ ηελ «εμαζθάιηζε πξφζβαζεο θαη επθαηξηψλ γηα φινπο» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

2010). 
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δεκηνπξγία παξάιιεισλ θνηλσληψλ, ζηελ θαηάηκεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ηνπ 

θξάηνπο θαη ζηελ πξφθιεζε θνηλσληθψλ θαη εζλνπνιηηηζκηθψλ εληάζεσλ θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ζεσξείηαη πιένλ αλαρξνληζηηθή θαη κε ιεηηνπξγηθή 

επηινγή. 

Σα αλσηέξσ πξφηππα ελζσκάησζεο είλαη ζηαηηθά θαη δελ κπνξνχλ πιένλ λα 

εμεγήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη  κεηαλάζηεο/ζηξηεο ζα ελζσκαηψλνληαη ζηηο ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελεο θνηλσλίεο. ήκεξα παξνπζηάδεηαη κηα ηάζε, ε νπνία πξνυπνζέηεη 

ζχγθιηζε ζε επξχηεξνπο ζηφρνπο κεηαμχ ησλ θξαηψλ αιιά δελ δηαζθαιίδεη θνηλά 

απνηειέζκαηα ελζσκάησζεο, ιφγσ ηφζν ησλ δηαθνξψλ ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ σο 

πξνο ηελ εζληθή ηνπο πξνέιεπζε, ζξεζθεία θ.α., φζν θαη ησλ δηαθνξψλ ησλ θξαηψλ σο 

πξνο ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπο γηα ηελ ελζσκάησζε (Freeman, 2004). 

Σν λέν πξφηππν ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. Ζ ππέξβαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ νξίσλ, ε ακνηβαηφηεηα ζηηο φπνηεο 

πνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο θαη ε ζπλαθφινπζε αιιειεγγχε πξνυπνζέηεη βέβαηα φηη νη 

θνηλσλίεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ είλαη πξνεηνηκαζκέλεο γηα ηηο αληίζηνηρεο 

αιιαγέο (Σζηκνπξήο, 2006). Σν δηαπνιηηηζκηθφ πξφηππν ζεσξεί ηελ ελζσκάησζε σο 

κηα δηαδηθαζία δπλακηθήο θαη γφληκεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ (Μάξθνπ, 1996). Βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ 

αιιειεπίδξαζε γεγελψλ θαη κεηαλαζηψλ, δηακνξθψλνληαο έλα θνηλσληθφ πιαίζην πνπ 

κεηαβάιιεηαη δηαξθψο. Έηζη, πεξηνξίδεηαη ε νμχηεηα ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

απνζαξξχλεηαη ν ζρεκαηηζκφο νκάδσλ κε έληνλα εζλνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

απεηινχλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ νκαιή νηθνλνκηθή εμέιημε. 

1.3.2. Η ζημαζία ηηρ ένηαξηρ ζηην ηοπική κοινυνία  

Ζ Δπξσπατθήο Δπηηξνπή (2005) αλαθέξεη γηα ηελ έληαμε ησλ ΠΣΥ φηη: «Σηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, ε έληαμε ιακβάλεη ρώξα ζε ηνπηθό επίπεδν, σο κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο πνπ ν θαζέλαο έρεη ην ξόιν ηνπ». Οπζηαζηηθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ 

κπνξεί λα ππάξμεη κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν. Γηα ην ιφγν απηφ θαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο κεηαβηβάδνληαη αξκνδηφηεηεο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα παίμνπλ έλαλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ νκαιή έληαμε ησλ ΠΣΥ. Απηφ 

γίλεηαη, γηαηί θάζε ηνπηθή θνηλσλία αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα θαη 

ζπλεπψο απηά πξέπεη λα ιπζνχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Δπίζεο, ε αλαβάζκηζε ηεο 

Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ κε ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο πξνβάιιεη ηε ζεκαζία ησλ 
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πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ νξγάλσλ ζε δεηήκαηα φπσο απηφ ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ζ 

επξσπατθή εκπεηξία δείρλεη φηη νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο εζηηάδνπλ ζηελ 

έληαμε ησλ ΠΣΥ.
11

 Γηα παξάδεηγκα, ε νιιαλδηθή πφιε Breda, ε Κνπεγράγε θαη ε 

Βηέλλε έρνπλ πην πξνσζεκέλε πξνζέγγηζε ζηελ έληαμε ησλ ΠΣΥ απφ ηηο αληίζηνηρεο 

θεληξηθέο ηνπο θπβεξλήζεηο (CLIP Network, 2008). 

1.3.3. Δςπυπαφκή μεηαναζηεςηική πολιηική και θεζμικό πλαίζιο ένηαξηρ ΠΣΥ 

Ζ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔ ζην πεδίν ηεο έληαμεο ησλ ΠΣΥ είλαη πεξηνξηζκέλε. Ζ 

επξσπατθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πεξηέρεη ηφζν κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο φζν θαη κέηξα έληαμεο ηε λφκηκεο, ελψ βαζηθή ηεο επηδίσμε 

είλαη ε ελαξκφληζε ησλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο 

ππνδνρήο θαη παξακνλήο ησλ ΠΣΥ (αξξήο, 2014). Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ 

ηαμηλνκείηαη ζε ηξεηο πεξηφδνπο (αξξήο, 2014). ηελ πξψηε πεξίνδν (κέρξη ην 1997), 

πξνηεξαηφηεηα απνηεινχζε ε θχιαμε ησλ ζπλφξσλ. ηε δεχηεξε πεξίνδν (1997-2004) 

ππήξμε ζαθήο πξνζπάζεηα έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ, ελψ ζηελ ηξίηε πεξίνδν (2004 θαη 

κεηά) ε ΔΔ πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο κηα κνξθή επηιεθηηθήο κεηαλάζηεπζεο, κε ηελ 

νπνία πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη ηελ λφκηκε κεηαλάζηεπζε κε ηελ εξγαζία θαη λα 

αληηκεησπίζεη, παξάιιεια, ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε. Ζ αξρή ηεο επηιεθηηθήο 

κεηαλάζηεπζεο αθνξά ηελ θαζηέξσζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ
12

γηα ηελ εμέηαζε ηνπ 

αηηήκαηνο εηζδνρήο ησλ ΠΣΥ ζηελ επηθξάηεηα ελφο θξάηνπο. πλαθήο κε ηελ αλσηέξσ 

αξρή είλαη θαη ε αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο,
13

ε νπνία αληηηίζεηαη ζην πξφηππν ησλ 

δεκνζίσλ παξνρψλ θαη ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο.  

                                                           
11

 Μηα θαιή πξαθηηθή είλαη ν δήκνο ηνπ Σνξίλνπ ηεο Ηηαιίαο, ν νπνίνο βνήζεζε λα δεκηνπξγεζνχλ 

πεξίπνπ 500 λέεο επηρεηξήζεηο κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ ην 2000-2007. Σν πνζνζηφ επηβίσζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα πάλσ απφ δχν έηε ππεξέβαηλε ην 85%. Σν ηνπηθφ γξαθείν ηεο έλσζεο κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη απηφ ην πξφγξακκα, παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ πξφζβαζεο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ππνζηήξημε ζε ηνπηθά, λνκηθά, δηνηθεηηθά θαη θνξνινγηθά δεηήκαηα. Ζ επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είρε σο απνηέιεζκα λα επεθηαζεί ε εθαξκνγή ηνπ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. 

12
 Σα θξηηήξηα απηά αθνξνχλ ηνπο εμήο παξάγνληεο: α)επηινγή κε βάζε ηνλ αξηζκφ, β)επηινγή κε βάζε 

ηελ αξρή ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλάθεηαο θαη γ)επηινγή κε βάζε ην θνηλσληθφ θεθάιαην ησλ 

κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ (Γ.Γ.Πιεζ. θαη Κνηλ.πλνρήο, 2013). 

13
 Ζ αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο αθνξά ηηο εμήο παξακέηξνπο: α)ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ησλ 

λνκίκσλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ, β)ηε κε εμάξηεζε ηνπο απφ θνηλσληθέο παξνρέο ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο, 

γ)ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη δ)ηελ νηθνλνκηθή ζπκβνιή 

ηνπο ζηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Γ.Γ.Πιεζ. θαη Κνηλ.πλνρήο, 2013). 
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Οη βαζηθνί ζηαζκνί ηνπ επξσπατθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ 

ΠΣΥ είλαη νη εμήο: α)Ζ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο (2003) γηα ηε «κεηαλάζηεπζε, 

έληαμε, απαζρφιεζε», ζηελ νπνία αλαθέξεη φηη νη θξίζηκνη παξάγνληεο έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ είλαη: 1)ε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 2)ε εθπαίδεπζε θαη νη 

γισζζηθέο ηθαλφηεηεο, 3)ε ζηέγε, 4)νη πγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, 5)ην 

θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, θαη 6)ε ηζαγέλεηα θαη ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα. 

Δπίζεο, ζπληζηά νη κεηαλάζηεο/ζηξηεο πνπ δηακέλνπλ λφκηκα λα απνθηήζνπλ πνιηηηθή ή 

αζηηθή ηζαγέλεηα θαη λα ηνπο ρνξεγείηαη ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θα εθιέγεζζαη ζηηο 

ηνπηθέο εθινγέο. Ωζηφζν, ε θηήζε ηεο ηζαγέλεηαο ξπζκίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο 

λφκνπο ησλ θξαηψλ-κειψλ. β)Ζ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο (2005) γηα ην «Κνηλφ 

Πξφγξακκα γηα ηελ Έληαμε – Πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ», ζην νπνίν ζέηεη ηηο Κνηλέο Βαζηθέο Αξρέο γηα ηελ έληαμε. γ)Ζ αλαθνίλσζε 

ηεο Δπηηξνπήο (2008α) γηα ηελ «Κνηλή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή: αξρέο, ελέξγεηεο θαη 

κέζα». δ)Ζ «Δπξσπατθή Αηδέληα γηα ηελ έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ» ηεο 

Δπηηξνπήο (2011), ζηελ νπνία ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο 

κεηαλάζηεο/ζηξηεο, ζηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ ψζηε λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθφηεξα ε έληαμε ηνπο.  

Σν 2016 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε ην ρέδην Γξάζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη έλα πιαίζην ελεξγεηψλ κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηελ 

έληαμε ησλ λφκηκσλ ΠΣΥ. Οη ελέξγεηεο απηέο αθνξνχλ ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ απαζρφιεζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηελ πξφζβαζε ζε βαζηθέο 

ππεξεζίεο, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε. Δπίζεο, θαζνξίδεη 

πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο θαη πξνηείλεη εξγαιεία γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

Σέινο, ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ έληαμε ησλ ΠΣΥ απνηέιεζε ε δεκηνπξγία ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Έληαμεο (ΔΣΔ) γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ηελ πεξίνδν 

2007-2013 θαη ε ζχζηαζε ηνπ Σακείνπ Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο γηα ηελ 

πεξίνδν 2014-2020. 
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Μέπορ ΙΙ: Αξιολόγηζη ηος επιπέδος ένηαξηρ ηυν μεηαναζηπιών ζηην 

Δλλάδα 

 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαιχνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

γπλαηθείαο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα θαη αμηνινγείηαη, αξρηθά, ην ειιεληθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην κε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ θαη ζηε ζπλέρεηα, ην επίπεδν έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. θνπφο απηήο ηεο αλάιπζεο είλαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεηθηψλ θαηά θχιν ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ 

αλάπηπμε κηαο θαιήο πξαθηηθήο ζηελ Διιάδα.  

ε έθζεζε ηνπ ην ELIAMEP (2016) αλαθέξεη φηη ην 2014 ε Διιάδα θαηέιαβε 

ηελ 17ε ζέζε απφ ηηο 38 ρψξεο πνπ εμεηάζηεθαλ ζην δείθηε MIPEX
14

κε βαζκνινγία 

44, δειαδή θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ (52). Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο 

ήηαλ ιηγφηεξν απφ «αξεζηή» ζηνπο ηνκείο: εθπαίδεπζε, πγεία, πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη 

πξφζβαζε ζηελ ππεθνφηεηα, ελψ ζεκείσζε «θαηά ην ήκηζπ αξεζηή» ζηνπο ηνκείο: 

θηλεηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, κφληκε δηακνλή θαη 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. 

2.1. Βαζικά σαπακηηπιζηικά ηηρ ζύγσπονηρ γςναικείαρ μεηανάζηεςζηρ ζηην 

Δλλάδα 

Σν θαηλφκελν ηεο απηφλνκεο κεηαλάζηεπζεο γπλαηθψλ παξαηεξήζεθε θαη ζηελ 

Διιάδα, ηδίσο ηηο πξνεγνχκελεο δχν δεθαεηίεο, ε νπνία απνηέιεζε πφιν έιμεο γηα 

κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηξηψλ πνπ αλαδεηνχζαλ εξγαζία θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο. 

Οη ιφγνη πνπ εμεγνχλ ηελ ελ ιφγσ εηζξνή είλαη ε δηεχξπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ε απμαλφκελε ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ Διιελίδσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο. Δπίζεο, θαζνξηζηηθή ήηαλ 

ε πξννδεπηηθή κείσζε ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ ξφινπ ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο, 

                                                           
14

 Σν MIPEX είλαη κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ζε κηα ζεηξά 

ρσξψλ εθηφο ηεο ΔΔ. Γηα θάζε ρψξα, αμηνινγνχληαη νη ηζρχνληεο λφκνη θαη πνιηηηθέο ζπγθξηηηθά κε 

θάπνηα πξφηππα γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ. Σν MIPEX παξέρεη βαζκνινγίεο, νη νπνίεο 

βγαίλνπλ απφ δηάθνξνπο δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα επηά ζηνηρεία ηεο έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ: θηλεηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, εθπαίδεπζε, πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή, κφληκε δηακνλή, θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη πξφζβαζε ζηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε 

(British Council, Migration Policy Group, 2011). 
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δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο θαη ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ πνπ δεκηνχξγεζαλ 

απμαλφκελεο αλάγθεο ζηνλ ηνκέα ηεο θξνληίδαο ηνπ ζπηηηνχ, δεκηνπξγψληαο θαη’ 

επέθηαζε πνιιέο επθαηξίεο απαζρφιεζεο γηα ηηο κεηαλάζηξηεο (ΔΛΗΑΜΔΠ, 2015). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, αθφκε, φηη ε γεληθφηεξα αξγή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ φπσο θαη ησλ πξψελ ζνζηαιηζηηθψλ ρσξψλ κε ηελ 

αλαπαξαγφκελε θηψρεηα πνπ εκπεξηέρεη θαη έκθπιεο δηαζηάζεηο, επηηάρπλε ηελ 

νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε θαη ζπλέβαιε ζηε ζειπθνπνίεζή ηεο (Παπαγεσξγίνπ, 

Σζηξψλεο, 2013). 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ν 

κεηαλαζηεπηηθφο πιεζπζκφο ζηελ Διιάδα ήηαλ 797.000, (54,5% άλδξεο θαη 45,5% 

γπλαίθεο) θαη απνηεινχζε ην 7% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ελψ ζηελ 

απνγξαθή ηνπ 2011 αλεξρφηαλ ζηηο 911.929 απνηειψληαο ην 8,43% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ (54,1% άλδξεο θαη 45,9% γπλαίθεο). ήκεξα, νη ΠΣΥ ζηελ Διιάδα 

ππνινγίδνληαη ζε 548.884 (52,6% άλδξεο θαη 47,4% γπλαίθεο). Οη πξαγκαηηθνί αξηζκνί, 

σζηφζν, κπνξεί λα είλαη πςειφηεξνη θαζψο ππάξρεη έλαο εθηεηακέλνο αξηζκφο 

κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ ρσξίο ραξηηά.
15

Ζ ξαγδαία κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ΠΣΥ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε έλα κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ 

λα θχγεη απφ ηε ρψξα καο θαη έλαλ άιινλ λα εθπέζεη ηνπ λφκηκνπ θαζεζηψηνο, θπξίσο, 

ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ηνπο λα θαιχςνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο 

δηακνλήο ηνπο (εηήζην εηζφδεκα, αζθάιηζε θ.α.) (ΔΛΗΑΜΔΠ, 2015). 

Όζνλ αθνξά ηηο πξφζθαηεο πξνζθπγηθέο ξνέο, ζχκθσλα κε ηελ Τπεξεζία 

Αζχινπ (2017), θαηαηέζεθαλ ζπλνιηθά 121.467 αηηήζεηο αζχινπ ην δηάζηεκα 2013-

2017, εθ ησλ νπνίσλ νη 38.931 (32%) αθνξνχζαλ γπλαίθεο. Φαίλεηαη φηη ζε απηέο ηηο 

ξνέο θπξίαξρν ξφιν παίδεη ν άλδξαο, ν νπνίνο είηε ηαμηδεχεη κφλνο ηνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα έξρεηαη ε νηθνγέλεηα ηνπ κέζσ ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο είηε ηαμηδεχνπλ 

φινη καδί εμαξρήο. ε θάζε πεξίπησζε, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε γπλαίθα είλαη 

ν αξρεγφο ηεο νηθνγέλεηαο, ζην επίθεληξν βξίζθνληαη δεηήκαηα πξψηεο ππνδνρήο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ ηξαπκάησλ 

ηεο έκθπιεο βίαο πνπ ελδερνκέλσο βίσζαλ ζην ηαμίδη ηνπο. Οπνηαδήπνηε δηαδηθαζία 

                                                           
15

 Απηφ νθείιεηαη φρη κφλν ζηελ παξάηππε είζνδφ ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ αιιά θαη ζηελ πνιχπινθε 

δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άδεηα παξακνλήο ηνπο. 
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έληαμεο ζηελ παξνχζα πεξίνδν είλαη ζε πξψηκν ζηάδην, ελψ ην θξάηνο ζέηεη σο 

πξνηεξαηφηεηα ηελ ππνδνρή θαη δηαρείξηζε ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ. 

Ο Πίλαθαο 1 δείρλεη φηη ηα πνζνζηά ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ηελ εζληθφηεηα. Έηζη, ελψ γηα θάπνηεο ρψξεο ε κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα 

είλαη αλδξηθή ππφζεζε (π.ρ. Παθηζηάλ κε 92%), γηα άιιεο ρψξεο ε κεηαλάζηεπζε είλαη 

θπξίσο γπλαηθείν θαηλφκελν, φπσο γηα ηελ Οπθξαλία (82%), ηε Ρσζία (80%), ηε 

Μνιδαβία (76%), ηηο Φηιηππίλεο (72%), θαη ηε Γεσξγία (72%).  

Ηζαγέλεηα χλνιν

Απφιπηνο 

Αξηζκφο

Πνζνζηφ 

επί ηνπ 

ζπλφινπ 

Απφιπηνο 

Αξηζκφο

Πνζνζηφ 

επί ηνπ 

ζπλφινπ 

Αίγππηνο 9.146 76% 2.870 24% 12.016

Αιβαλία 208.075 55% 167.937 45% 376.012

Γεσξγία 5.496 28% 13.804 72% 19.300

Ηλδία 10.348 74% 3.574 26% 13.922

Μνιδαβία 1.938 23% 6.401 76% 8.339

Μπαγθιαληέο 5.980 87% 926 13% 6.906

Οπθξαλία 3.393 18% 15.819 82% 19.212

Παθηζηάλ 15.467 92% 1.410 8% 16.877

Ρσζία 2.892 20% 11.485 80% 14.377

Φηιηππίλεο 3.038 28% 7.673 72% 10.711

Άξξελ Θήιπ

Πίνακαρ 1: Μεηαναζηεςηικόρ πληθςζμόρ ανά θύλο και ιθαγένεια, 2017

 

Πεγή: Τπνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, επηέκβξηνο 2017 

 

Ο Πίλαθαο 2 δείρλεη ηηο θαηεγνξίεο ΠΣΥ αλά θχιν, απφ ηνλ νπνίν δηαθαίλεηαη 

φηη ε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε είλαη έλαο ειθπζηηθφο κεραληζκφο εηζξνήο γπλαηθψλ 

κεηαλαζηξηψλ ζηελ Διιάδα.  

 

Πίνακαρ 2: Καηηγοπίερ μεηαναζηών/ζηπιών ανά θύλο, 2017

Καηηγοπία Άππεν Θήλς ύνολο

Απαζρφιεζε 36.225 16.789 53.044

Οηθνγελεηαθή επαλέλσζε 81.507 138.739 220.246

πνπδέο 857 841 1.698

Λνηπά 169.927 103.969 273.896

ύνολο 288.546 260.338 548.884  

Πεγή: Τπνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, επηέκβξηνο 2017 
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Απφ ηελ έξεπλα ηνπ Μπέιια (2012) γηα ηελ νηθηαθή εξγαζία θαη ηελ θνηλσληθή 

έληαμε ησλ κεηαλαζηξηψλ πξνθχπηεη φηη νη Αιβαλίδεο (ε κεγαιχηεξε κεηαλαζηεπηηθή 

νκάδα) μερσξίδνπλ, σο ε θαη’ εμνρήλ πεξίπησζε νηθνγελεηαθήο κεηαλάζηεπζεο, νη 

νπνίεο ζπλήζσο εξγάδνληαη ζηνλ ηχπν ηεο πνιπ-απαζρφιεζεο.
16

Οη Μνιδαβέο, 

Οπθξαλέο θαη Γεσξγηαλέο δηαθξίλνληαη απφ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη κεηέβεζαλ 

ζηαδηαθά απφ ηελ εζσηεξηθή νηθηαθή εξγαζία ζηελ εμσηεξηθή. Οη αλσηέξσ εζληθφηεηεο 

παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθά ρακειή ζπκκεηνρή ζε νξγαλσκέλεο ζπιινγηθφηεηεο. 

Δπηπξφζζεηα, νη Φηιηππηλέδεο ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ εξγαζία ηνπο δηαρξνληθά σο 

εζσηεξηθέο νηθηαθέο βνεζνί. Σφζν νη Φηιηππηλέδεο φζν θαη νη Αθξηθαλέο, φκσο, έρνπλ 

ιίγεο ζπλαλαζηξνθέο κε γεγελείο, νη νπνίεο νξηνζεηνχληαη ζπλήζσο ζην ρψξν ηεο 

εξγαζίαο. Αληαλάθιαζε απηήο ηεο εζσζηξέθεηαο είλαη ε ειιηπήο γλψζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. Δπίζεο, νη δχν απηέο νκάδεο θαηαγξάθνπλ έληνλα ηελ πξφζεζε 

επαλαπαηξηζκνχ ή ηε ζπλέρηζεο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηνπο πνξείαο, ελψ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε ζπκκεηνρή ζε ζπιιφγνπο κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ.
17

 

Οη κεηαλάζηξηεο γηα ηελ νηθνδφκεζε ζρέζεσλ κε ηελ ειιεληθή θνηλσλία 

ρξεζηκνπνηνχλ σο γέθπξεο, εθηφο απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ηε γεηηνληά, ην ζρνιείν ησλ 

παηδηψλ ηνπο, ηηο κεηαλαζηεπηηθέο θνηλφηεηεο, ηηο νκάδεο πνιηηψλ θαη ηνπο κεηθηνχο 

γάκνπο. Όκσο, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα δηάθνξα δίθηπα δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ην θαζεζηψο δηακνλήο ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη εζσηεξηθέο νηθηαθέο βνεζνί δχζθνια κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο 

ηφζν κε ληφπηνπο φζν θαη κε νκνεζλείο ηνπο. Δπίζεο, ε νηθνγέλεηα παίδεη ξφιν θιεηδί 

ζηελ απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ απφ ηνπο Έιιελεο/ίδεο, ην νπνίν θαη απνηειεί 

βαξφκεηξν ηνπ βαζκνχ ηεο θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο
18

(Βαΐνπ, ηξαηεγάθε, 2010:185-

190).  

                                                           
16

 Έρνπλ, δειαδή, πάλσ απφ έλαλ εξγνδφηε. 

17
 π.ρ. ε Έλσζε Αιιειεγγχεο ησλ Φηιηππηλέδσλ Δξγαδνκέλσλ ζηελ Διιάδα θαη ε Έλσζε Αθξηθαλψλ 

Γπλαηθψλ. 

18
 Ζ απνδνρή απηή, σζηφζν, θαίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ λα ζπλαξηάηαη κε ηε ζπκκφξθσζε ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο νηθνγέλεηαο ζην πξφηππν κηαο «ζθιεξά εξγαδφκελεο θαη εζσζηξεθνχο νηθνγέλεηαο». 

Αληίζεηα, νη κφλεο κεηέξεο αληηκεησπίδνπλ ηελ απφξξηςε ή αθφκα θαη αλνηρηέο ξαηζηζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. 
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2.2 Αξιολόγηζη ηος ελληνικού θεζμικού πλαιζίος  

Σν εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην ελαξκνλίδεηαη πιένλ κε ηηο βαζηθέο απνθάζεηο ηεο 

ΔΔ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ 

θαηνρπξψλεηαη ζην ειιεληθφ χληαγκα ηνπ 2001 (ΔΛΗΑΜΔΠ, 2015).  

Ο Ν.3386/2005
19

ελζσκαηψλεη ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν ζηνπο ηνκείο ηεο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο. Δίλαη ν 

πξψηνο λφκνο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζε νξηζκέλεο λέεο 

δηαηάμεηο. Δηδηθφηεξα, επέηξεςε ζηηο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο λα αηηνχληαη γηα 

αλεμάξηεηε άδεηα δηακνλήο ζηελ πεξίπησζε ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Δπηπιένλ, 

επεδίσμε λα πεξηνξηζηεί ην θαηλφκελν ηεο απφ-λνκηκνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ 

κεηαλαζηξηψλ. πγθεθξηκέλα: 1)φζεο δνχζαλ ζηελ Διιάδα θαηά ηα ηειεπηαία πέληε έηε 

ππφ ην θαζεζηψο ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ 

αλεμάξηεηε άδεηα δηακνλήο, 2)νη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο πνπ έρνπλ εθπέζεη ηεο 

λνκηκφηεηαο, αιιά κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ηελ πνιχρξνλε παξνπζία ηνπο θαη ηνπο 

ηζρπξνχο δεζκνχο ηνπο κε ηε ρψξα, κπνξνχλ λα ιάβνπλ άδεηα παξακνλήο γηα 

αλζξσπηζηηθνχο-έθηαθηνπο ιφγνπο, 3)εηζήρζε ην εξγφζεκν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

κηζζνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο 

(Gemi, 2013).  

Ο Ν.3383/2005 δελ θαηφξζσζε λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ζηαζεξφ θαη κφληκν 

κεραληζκφ λνκηκνπνίεζεο ιφγσ ηεο πξνζσξηλφηεηαο ηεο λνκηκφηεηαο πνπ παξείραλ νη 

ξπζκίζεηο ηνπ, ηεο δηνηθεηηθήο γξαθεηνθξαηίαο θαη ησλ δπζθνιηψλ ζηε δηαζθάιηζε ησλ 

απαηηνχκελσλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηψλ 

παξακνλήο
20

(Gemi, 2013). 

ην πιαίζην ηνπ λένπ Μεηαλαζηεπηηθνχ Κψδηθα (Ν.4251/2014), πξνβιέπεηαη 

έλα Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Γξάζεο
21

γηα ηελ έληαμε ησλ ΠΣΥ, αιιά δελ 

                                                           
19

 Ν. 3386/2005 Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Διιεληθή 

Δπηθξάηεηα (ΦΔΚ Α 212/23-08-2005). 

20
 Ζ απηαζθάιηζε ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ απαηηνχζε 150 έλζεκα αλά έηνο ηα νπνία 

θφζηηδαλ 1.400€. ήκεξα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απαηηνχληαη 50 έλζεκα αλά έηνο. 

21
 Σν Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Γξάζεο δηαξζξψλεηαη ζε ηνκεαθά πξνγξάκκαηα πνπ κεηαμχ άιισλ 

πεξηιακβάλνπλ: α) εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνχ, β) εθζηξαηείεο 

ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ γηα ζέκαηα πγείαο, θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη εξγαζίαο, γ) 

επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ζέκαηα μελνθνβίαο, εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη παξάλνκεο 

δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ, δ) εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη 
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ζπκπεξηιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα γηα ηηο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο.  Όζνλ αθνξά ηελ 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (θπξίσο νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά) 

πνπ επαλελψλνληαη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνλ θχξην θάηνρν ηεο άδεηαο δηακνλήο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ελψ ζε έλαλ ρξφλν απφ ηελ 

επαλέλσζε έρνπλ πξφζβαζε ζε ακεηβφκελε εξγαζία θαη αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  

Όζνλ αθνξά ηελ ηδηφηεηα ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο,
22

απφ ηελ έθζεζε ηνπ 

ΔΛΗΑΜΔΠ (2015) πξνθχπηεη φηη απφ ην ζχλνιν ησλ επί καθξφλ δηακελφλησλ γηα ην 

2014, ην πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηξηψλ πνπ θαηέρνπλ απηφ ην θαζεζηψο είλαη 23%. Σν 

ρακειφ απηφ πνζνζηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο 

κεηαλαζηξηψλ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα σο κέιε νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη 

εξγάδνληαη ζηνλ άηππν ηνκέα απαζρφιεζεο κε απνηέιεζκα λα κελ θαιχπηνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο απηνχ ηνπ θαζεζηψηνο παξακνλήο. 

ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή πινπνηείηαη ην Δζληθφ Πξφγξακκα Σακείνπ 

Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (2014-2020), ζηφρνο ηνπ νπνίνπ, κεηαμχ άιισλ, 

είλαη ε θνηλή επξσπατθή πνιηηηθή έληαμεο ησλ ΠΣΥ. Δπίζεο, ε ΓΓΗΦ εμέδσζε ην 

Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ (ΔΓΗΦ) (2016-2020), φπνπ 

αλάκεζα ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο είλαη θαη κηα ζεηξά απφ δξάζεηο γηα ηηο κεηαλάζηξηεο 

θαη ηηο γπλαίθεο πξφζθπγεο κε αθνξκή ηελ πξνζθπγηθή θξίζε.
23

  

2.3 Αξιολόγηζη ηηρ ένηαξηρ ζηην απαζσόληζη  

Ο Πίλαθαο 3 δείρλεη ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο  αλά θχιν ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

ΔΔ: 

                                                                                                                                                                          
ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο, ε) δηαπνιηηηζκηθή κεζνιάβεζε θαη ζη) ελίζρπζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο ζηα πκβνχιηα Έληαμεο 

Μεηαλαζηψλ. 

22
 Σν θαζεζηψο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο ρνξεγεί άδεηα δηακνλήο γηα 5 έηε θαη νη θάηνρνη ηνπ έρνπλ 

παξφκνηα δηθαηψκαηα κε απηά ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ. 

23
 Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ εηήζηα έθζεζε ηεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ην 

2016 ζηελ ΔΔ αμηνινγεί σο θαιή πξαθηηθή ηηο δξάζεηο πνπ πξνηείλεη ην ΔΓΗΦ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

κεηαλαζηξηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ πξνζθχγσλ απφ ηε βία (European Commission, 2017) 
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Καηηγοπία ανδπών % Καηηγοπία γςναικών %

Έλληνερ άνδπερ 65,7 Δλληνίδερ γςναίκερ 47

Άνδπερ ΠΣΥ ζηην 

Δλλάδα 65,6

Γςναίκερ ΠΣΥ ζηην 

Δλλάδα 44

Άνδπερ πολίηερ ΔΔ 77,1 Γςναίκερ πολίηερ ΔΔ 66,5

Άνδπερ ΠΣΥ ζηην 

ΔΔ 71,5

Γςναίκερ ΠΣΥ ζηην 

ΔΔ 52

Πίνακαρ 3: Ποζοζηό απαζσόληζηρ ανά θύλο ζηην Δλλάδα και ζηην ΔΔ, 

2016

 

Πεγή: Eurostat, 2016a 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ην 

έρνπλ νη κεηαλάζηξηεο ζηελ Διιάδα (44%), αθνινπζνχλ νη Διιελίδεο (47%), ελψ νη 

κεηαλάζηξηεο ζηελ ΔΔ έρνπλ 52% θαη νη γπλαίθεο πνιίηεο ηεο ΔΔ 66,5%. Οη Έιιελεο 

θαη νη κεηαλάζηεο άλδξεο ζηελ Διιάδα έρνπλ ίδηα πνζνζηά απαζρφιεζεο, ηα νπνία 

φκσο, είλαη ρακειφηεξα απφ απηά ησλ αλδξψλ ηεο ΔΔ. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα 

νθείινληαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη ζην κεγάιν πνζνζηφ ηεο άηππεο 

εξγαζίαο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ. Δπίζεο, ηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο 

ηξείο νκάδεο γπλαηθψλ αληαλαθινχλ ηηο δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο θαη ηα δηαθνξεηηθά 

εκπφδηα πνπ ζπλαληά ε θάζε νκάδα ζηελ απαζρφιεζε. 

Ζ έθζεζε ηνπ ΔΛΗΑΜΔΠ (2015) εληνπίδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο ηνκείο 

απαζρφιεζεο αλάκεζα ζηνπο κεηαλάζηεο θαη ηηο κεηαλάζηξηεο ζηελ Διιάδα. Οη άλδξεο 

απαζρνινχληαη θπξίσο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ζηηο θαηαζθεπέο, ελψ νη γπλαίθεο 

εξγάδνληαη ζηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο θαη ζηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο. ε έξεπλα ηνπ 

ENoMW θαη ηνπ European Women’s Lobby (2012) κε αληηθείκελν ηελ ζχγθξηζε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ ζε έμη πφιεηο ηεο Δπξψπεο, πξνθχπηνπλ γηα ηε 

ρψξα καο νη εμήο δέθα θχξηνη ηνκείο απαζρφιεζεο ησλ κεηαλαζηξηψλ: 
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% Δλληνίδυν % γςναικών ΠΣΥ

Οικιακέρ επγαζίερ 1 35

Σοςπιζμόρ και εζηίαζη 6 18

Γιοικηηικέρ επγαζίερ 2 5

Άλλερ επγαζίερ παποσήρ 

ςπηπεζιών 2 3

Δπγαζίερ ζηον ηομέα ηηρ 

ςγείαρ και ηηρ κοινυνικήρ 

επγαζίαρ 10 6

Ττηλού επιζηημονικού 

και ηεσνολογικού 

επιπέδος 7 1

Δπγαζίερ ζηον ηομέα ηηρ 

Βιομησανίαρ 7 7

Υονδπεμπόπιο και 

λιανεμπόπιο 20 11

Γημόζια Γιοίκηζη 9 1

Δκπαίδεςζη 14 3

Πίνακαρ 4: 10 κςπιόηεποι ηομείρ απαζσόληζηρ ηυν Δλληνίδυν 

και ηυν γςναικών ΠΣΥ, ηλικίαρ 25-64 εηών, 2010

 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4, ην 35% ησλ κεηαλαζηξηψλ εξγάδνληαη ζηηο νηθηαθέο 

εξγαζίεο (έλαληη 1% γηα ηηο Διιελίδεο), ην 18% εξγάδεηαη ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ 

εζηίαζε θαη ην 11% ζην εκπφξην. Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ηζρλή πξφζβαζε νη 

κεηαλάζηξηεο είλαη απηνί κε πςειφ επηζηεκνληθφ/ηερλνινγηθφ επίπεδν, ε δεκφζηα 

δηνίθεζε θαη ε εθπαίδεπζε. ηελ ίδηα έξεπλα επηζεκαίλεηαη φηη νη κηζζνί, ζπρλά, 

ζπλδένληαη κε ηελ εζληθή θαηαγσγή ηεο κεηαλάζηξηαο θαη είλαη ρακειφηεξνη απφ ηνπο 

κηζζνχο ησλ αλδξψλ κεηαλαζηψλ. Δπίζεο, ζε γεληθέο γξακκέο, νη κεηαλάζηξηεο 

θαιχπηνπλ ρακεινχ θχξνπο ζέζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

θαηάηκεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαηά θχιν θαη αλαπαξάγνπλ ηα ζηεξεφηππα ηνπ 

γπλαηθείνπ θχινπ πνπ ηαπηίδνληαη κε ηε θζελή εξγαζία. πρλά, κάιηζηα, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαζίζηαληαη εμαηξεηηθά επάισηεο ζε δηάθνξεο κνξθέο 

βίαο.
24

  

Σν έλα ηξίην ησλ κεηαλαζηξηψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη 

εξγάδνληαη σο νηθηαθνί βνεζνί είλαη αλαζθάιηζηεο (Μπέιιαο, 2012). Ζ απνπζία 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζην ρψξν ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο έρεη δηακνξθψζεη γφληκεο 

                                                           
24

 Ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα κε λφκηκεο κεηαλάζηξηεο, φπνπ ε απέιαζε ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν εθβηαζκνχ. 
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ζπλζήθεο γηα ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ κεηαλαζηξηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηφ ηνλ 

ηνκέα, θαη ηδηαίηεξα ησλ εζσηεξηθψλ νηθηαθψλ εξγαδνκέλσλ. Καζψο δελ ππάξρνπλ 

επίζεκεο ζπκβάζεηο, δεηήκαηα φπσο ν κηζζφο, νη άδεηεο, ν ηεξκαηηζκφο ηεο εξγαζηαθήο 

ζρέζεο, ν θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ σξαξίσλ πξνζδηνξίδνληαη ζρεδφλ εμ 

νινθιήξνπ απφ ηηο αλάγθεο ησλ εξγνδνηψλ (Βαΐνπ, ηξαηεγάθε, 2010:47-48).  

Ζ εξγαζία ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ παξάηππε απαζρφιεζε, εθηφο απφ ην 

γεγνλφο φηη κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη θαη ηε κε λνκηκνπνίεζε ηνπο, έρεη θαη σο 

απνηέιεζκα ηε κε πξφζβαζή ηνπο ζηα επίζεκα ζεζκνζεηεκέλα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο
25

(π.ρ. πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, παηδηθνί ζηαζκνί, επίδνκα αλεξγίαο, 

νηθνγελεηαθά επηδφκαηα, ζχληαμε γήξαηνο θ.ιπ.) θαη ζηηο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο 

απαζρφιεζεο (Ληάπε, Κνληνχ, 2014:55).
 
Απφ ηε κία πιεπξά, ινηπφλ, ε πξνζπκία ηνπο 

λα αλαιάβνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ εξγαζία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξάγνληαο 

έληαμεο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, απφ ηελ άιιε, φκσο, νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ απνηεινχλ έλα ζνβαξφ εκπφδην γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία (Κακπνχξε, 2007:19). 

2.4 Αξιολόγηζη ηηρ ένηαξηρ ζηην εκπαίδεςζη και καηάπηιζη  

Ο Πίλαθαο 5 αθνξά ηα άηνκα πνπ ζεσξνχλ ηελ ηξέρνπζα εξγαζία ηνπο 

θαηψηεξε ησλ πξνζφλησλ ηνπο, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο ΔΛΣΑΣ (2015): 

ύνολο 

Απαζσολού

μενυν

Πλήθορ % Πλήθορ % Πλήθορ % Πλήθορ % Πλήθορ %

Άνδπερ 2.022.265 219.668 11 195.569 11,4 6.752 11,7 16.645 11,4 692 0,6

Γςναίκερ 1.460.044 185.380 13 157.217 13 6.160 12,3 21.579 19,9 424 0,4

Πίνακαρ 5: Άηομα πος θευπούν ηην ηπέσοςζα επγαζία ηοςρ καηώηεπη ηυν πποζόνηυν ηοςρ καηά θύλο

Φύλο

ύνολο 

αηόμυν πος 

θευπούν ηην 

ηπέσοςζα 

επγαζία ηοςρ 

καηώηεπη 

ηυν 

πποζόνηυν 

ηοςρ

Γεννημένορ 

ζηην Δλλάδα 

και οι δύο 

γονείρ ζηην 

Δλλάδα

Γεννημένορ ο 

ίδιορ ή έναρ 

ηοςλάσιζηον 

γονέαρ ζηο 

εξυηεπικό

Γεννημένορ ζηο 

εξυηεπικό και 

οι δύο γονείρ 

ζηο εξυηεπικό

Γεν 

απάνηηζαν

εκ ηυν οποίυν

 

                                                           
25

 Ζ δεκφζηα θνηλσληθή θξνληίδα ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ δίρσο έγγξαθα πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 
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Απφ ηνλ πίλαθα πξνέθπςε φηη ε πξψηε νκάδα πνπ ζεσξεί ηελ εξγαζία ηεο 

θαηψηεξε ησλ πξνζφλησλ ηεο είλαη νη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο (19,9%), αθνινπζνχλ νη 

Διιελίδεο (13%) θαη ηέινο νη άλδξεο κεηαλάζηεο θαη νη Έιιελεο κε 11,4%. ηελ ίδηα 

έξεπλα αλαθέξεηαη φηη νη δηαθξίζεηο ιφγσ θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή θνηλσληθψλ αηηίσλ 

είλαη ν παξάγνληαο πνπ αλαθέξεηαη ζπρλφηεξα σο εκπφδην ζηελ εχξεζε εξγαζίαο 

αλάινγεο ησλ πξνζφλησλ κεηαμχ ησλ εξσησκέλσλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν 

(37%), αθνινπζεί ε κε ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (27,2%), ελψ νη 

πεξηνξηζκνί ιφγσ ππεθνφηεηαο ή άδεηαο παξακνλήο (17,8%) είλαη ν ηξίηνο παξάγνληαο. 

Ζ  κε αλαγλψξηζε ηίηισλ ζπνπδψλ είλαη ην ζπρλφηεξα αλαθεξφκελν εκπφδην απφ ηνπο 

πηπρηνχρνπο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.  

Ζ απνγξαθή ηνπ 2011 ηεο ΔΛΣΑΣ δείρλεη φηη ην πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηξηψλ 

πνπ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα πξνζφληα απφ ηα απαηηνχκελα ζην ρψξνο εξγαζίαο ηνπο 

είλαη 63,1%, ελψ ησλ αλδξψλ κεηαλαζηψλ είλαη 36,9%. Σν Γξάθεκα 1 δείρλεη φηη ην 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ αλδξψλ κεηαλαζηψλ είλαη ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε απηφ 

ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ. Δπίζεο, νη κεηαλάζηξηεο έρνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

απνθνίηεζεο απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπγθξηηηθά κε ηηο Διιελίδεο. Ζ νκάδα 

ηνπ γξαθήκαηνο κε ην θαιχηεξν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν είλαη νη γπλαίθεο πνιίηεο ηεο ΔΔ  

 

Οη ιφγνη πνπ νη κεηαλάζηξηεο δελ επηδηψθνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πνπ έρνπλ απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, είλαη ε 

ρξνλνβφξα θαη γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη αιιά θαη ε ειιηπήο 
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πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. Δπίζεο, νη ηίηινη απηνί ζπρλά 

ππνηηκψληαη απφ ηελ εγρψξηα εξγνδνζία, ελψ ελδέρεηαη λα απαηηνχληαη επηπιένλ 

πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ άζθεζε θάπνησλ επαγγεικάησλ (ΔΛΗΑΜΔΠ, 2015). Καηά 

ζπλέπεηα, νη κεηαλάζηξηεο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλειηρζνχλ πέξα απφ ηηο 

αλεηδίθεπηεο θαη ρακειφκηζζεο ζέζεηο εξγαζίαο. ε απηφ ζπκβάιιεη θαη ε πεξηνξηζκέλε 

πξφζβαζε ζε θέληξα εθκάζεζεο γιψζζαο, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο ή θαη ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ κε απνηέιεζκα ε  εθκάζεζε ηεο 

γιψζζαο λα παξακέλεη, θπξίσο, πξνζσπηθή ππφζεζε (Ληάπε, Κνληνχ, 2014:49-52) 

Ζ πξφζβαζε ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε γηα ηηο λεαξέο κεηαλάζηξηεο πνπ 

δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα γίλεηαη απφ ηα «ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο», γηα φζεο 

δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, νη κεηαλάζηξηεο έρνπλ 

πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηα νπνία δηνξγαλψλνληαη απφ ην 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη νη άλεξγεο κεηαλάζηξηεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πνπ παξέρεη ν Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ). ην πεδίν ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ππάξρνπλ ζηνρεπκέλα 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα κεηαλάζηξηεο (π.ρ. νηθηαθέο βνεζνί θ.α.). 

Σέινο, ε ειιεληθή λνκνζεζία έρεη ζεζπίζεη κηα δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο επαξθνχο 

γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο/ζηξηεο (ΔΛΗΑΜΔΠ, 2015). 

2.5 Αξιολόγηζη ηηρ ένηαξηρ ζηην κοινυνική ενζυμάηυζη  

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη 

αιιειέλδεηε κε ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε, ελψ ε αλεξγία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηνλ 

θίλδπλν πεξηζσξηνπνίεζεο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Μπαινχξδνο, Σζίγθαλνπ, 

2013:330). Ληγφηεξν απφ ην 1/5 ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ είλαη ζε ζέζε λα βξνπλ 

εξγαζία πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα ίδηα εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα πνπ 

ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο Έιιελεο εξγαδνκέλνπο (Μπαινχξδνο, Σζίγθαλνπ, 2013:325).  

Ο Πίλαθαο 6 δείρλεη ηα πνζνζηά αλεξγίαο αλά θχιν ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ΔΔ: 
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Καηηγοπία ανδπών % Καηηγοπία γςναικών %

Έλληνερ άνδπερ 18,9 Δλληνίδερ γςναίκερ 27,5

Άνδπερ ΠΣΥ ζηην 

Δλλάδα 29

Γςναίκερ ΠΣΥ ζηην 

Δλλάδα 34,9

Άνδπερ πολίηερ ΔΔ 7,7 Γςναίκερ πολίηερ ΔΔ 7,9

Άνδπερ ΠΣΥ ζηην 

ΔΔ 15,1

Γςναίκερ ΠΣΥ ζηην 

ΔΔ 17,7

Πίνακαρ 6: Ποζοζηό ανεπγίαρ ανά θύλο ζηην Δλλάδα και ζηην ΔΔ, 

2016

 

Πεγή: Eurostat, 2016b 

Tν πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο ην έρνπλ νη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο ζηελ 

Διιάδα (34,9%), αθνινπζνχλ νη άλδξεο κεηαλάζηεο (29%) θαη κεηά νη Διιελίδεο 

(27,5%). Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ ΔΔ είλαη αξθεηά πςειφ 

(17,7%), ηδίσο αλ ην ζπγθξίλνπκε κε ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ πνιηηψλ ηεο 

ΔΔ (7,9%). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο άλδξεο κεηαλάζηεο ζηελ ΔΔ (15,1%) ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο πνιίηεο ηεο ΔΔ (7,7%). 

Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,
26

νη επηζθαιείο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη 

ε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο κεζαίαο ηάμεο ησλ Διιήλσλ (ην νπνίν είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ζέζεσλ ζηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο), είραλ σο ζπλέπεηα ηελ 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ ζηελ Διιάδα.  

Ο Πίλαθαο 7 δίλεη γηα ηα άηνκα ειηθίαο 20-64 εηψλ ην πνζνζηφ AROPE
27

 αλά 

θχιν: 

                                                           
26

 Ηδίσο ζηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ ζπγθεληξψλεηαη κεγάινο κεηαλαζηεπηηθφο πιεζπζκφο, φπσο νη 

θαηαζθεπέο. 

27
 AROPE: At Risk Of Poverty or Social Exclusion, δειαδή, ν θίλδπλνο θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. Σν πνζνζηφ απηφ αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ πνπ είηε απεηινχληαη απφ ηε 

θηψρεηα είηε βηψλνπλ πιηθή ζηέξεζε ή δνπλ ζε κηα νηθνγέλεηα κε πνιχ ρακειά έζνδα. Σν πνζνζηφ 

AROPE είλαη απφ ηνπο βαζηθνχο δείθηεο πνπ παξαθνινπζεί ε ΔΔ γηα ηε θηψρεηα. 
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Καηηγοπία ανδπών % Καηηγοπία γςναικών %

Έλληνερ άνδπερ 35,6 Δλληνίδερ γςναίκερ 38,7

Άνδπερ ΠΣΥ ζηην 

Δλλάδα 70

Γςναίκερ ΠΣΥ ζηην 

Δλλάδα 63,5

Άνδπερ πολίηερ ΔΔ 22,8 Γςναίκερ πολίηερ ΔΔ 24

Άνδπερ ΠΣΥ ζηην ΔΔ 50,2 Γςναίκερ ΠΣΥ ζηην ΔΔ 46,9

Πίνακαρ 7: Άηομα ηλικίαρ 20-64 εηών AROPE (at risk of poverty or 

social exclusion ) ζηην Δλλάδα και ζηην ΔΔ ανά θύλο,  2015 (%)

 

Πεγή: Eurostat, 2015 

Ο θίλδπλνο θηψρεηαο πιήηηεη πξσηίζησο ηνπο άλδξεο κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα 

(70%) θαη δεπηεξεπφλησο ηηο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο ζηελ Διιάδα (63,5%). Σα 

αληίζηνηρα πνζνζηά ζε επίπεδν ΔΔ γηα ηνπο κεηαλάζηεο είλαη εμίζνπ πςειά (50,2% γηα 

ηνπο άλδξεο θαη 46,9% γηα ηηο γπλαίθεο), θαη ζαθψο ρακειφηεξα απφ απηά ησλ πνιηηψλ 

ηεο ΔΔ. 

Απφ ηα αλσηέξσ ζηαηηζηηθά πξνθχπηεη φηη νη πξνυπάξρνπζεο ηζνξξνπίεο 

αλάκεζα ζηα δχν θχια ζηνπο κεηαλάζηεο έρνπλ αιιάμεη αηζζεηά αθφηνπ μέζπαζε ε 

νηθνλνκηθή θξίζε. Οη άλδξεο πιήηηνληαη απφ ηνλ θίλδπλν θηψρεηαο ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απφ ηηο γπλαίθεο ζηελ Διιάδα, παξφιν πνπ νη γπλαίθεο έρνπλ ρακειφηεξν 

πνζνζηφ αλεξγίαο (πηζαλφλ ιφγσ ηεο δηεπξπκέλεο άηππεο εξγαζίαο ησλ κεηαλαζηξηψλ).  

Δπίζεο, θαίλεηαη λα είλαη πην εχθνιν γηα ηηο γπλαίθεο λα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηελ 

απψιεηα κηαο ζέζεο εξγαζίαο, θαζφηη, ζπρλά, εξγάδνληαη ζε πνιιαπινχο εξγνδφηεο θαη 

έρνπλ, έηζη, έλα κεγαιχηεξν επαγγεικαηηθφ δίθηπν απφ ηνπο άλδξεο κεηαλάζηεο πνπ 

έρνπλ έλα κφλν εξγνδφηε. 

Σν πξνθίι ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νηθνγελεηψλ πνπ δεκηνπξγείηαη ζήκεξα ζηελ 

Διιάδα είλαη ην εμήο:  νη άλδξεο κεηαλάζηεο είλαη άλεξγνη θαη νη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο 

εξγάδνληαη ζπλήζσο ζηνλ άηππν ηνκέα ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο (ELIAMEP, 2014). Σν 

πξφηππν απηφ απμάλεη ηελ πίεζε πξνο ηηο γπλαίθεο γηα θζελή θαη αδήισηε εξγαζία γηα 

λα θαιχςνπλ ηηο βηνηηθέο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο. Παξάιιεια, ε απφζπξζε ηνπ 

θξάηνπο απφ ηελ πξνλνηαθή θξνληίδα αθήλεη ην βάξνο ηεο θνηλσληθήο επηβίσζεο ζην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη ηελ επζχλε ηεο θξνληίδαο ησλ πην αδχλακσλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηηο γπλαίθεο (ΔΛΗΑΜΔΠ, 2015). Δπηπιένλ, ε πξφζβαζε ζηελ πγεία, ζηελ 

αμηνπξεπή ζηέγαζε θαη ζηε ζσζηή δηαηξνθή γίλεηαη αθφκα πην δαπαλεξή ζε επνρέο 

θξίζεο κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ κεηαλαζηξηψλ. 
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Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαίλεηαη λα είλαη 

πην επψδπλα γηα ηηο κε θαηαγεγξακκέλεο κεηαλάζηξηεο. Οη γπλαίθεο απηέο δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζε λνκηθέο, πγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ελψ φπσο δείρλνπλ 

ζρεηηθέο κειέηεο ππάξρνπλ ειάρηζηεο ειπίδεο λα δηαθχγνπλ ζε θάπνηα άιιε επξσπατθή 

ρψξα (ΔΛΗΑΜΔΠ, 2015). 

2.6 Αξιολόγηζη ηηρ ενεπγού ζςμμεηοσήρ ζηα κοινά  

Οη κεηαλάζηεο/ζηξηεο ζηελ Διιάδα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δεκφζηα δσή θπξίσο 

κέζα απφ ηηο νξγαλψζεηο ηνπο, θαη απφ δηάθνξεο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 

(ΜΚΟ). Σν επίπεδν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, φκσο, είλαη ρακειφ θαη πεξηζηξέθεηαη 

θπξίσο γχξσ απφ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο 

ηνπο, παξά κε ηελ επηδίσμε πεξαηηέξσ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δηεθδηθήζεσλ 

(Μπαινχξδνο, Σζίγθαλνπ, 2013:335). Δπίζεο, ε αλαζθάιεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο 

ζπλζήθεο παξακνλήο ζεκαληηθήο κεξίδαο ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ θαη ε έιιεηςε 

καθξνρξφλησλ πξννπηηθψλ απνηεινχλ ζεκαληηθά εκπφδηα ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

δεκφζηα δσή (ΔΛΗΑΜΔΠ, 2015) 

Οη κεηαλάζηεο/ζηξηεο ζηελ Διιάδα δε δηαζέηνπλ δηθαίσκα ςήθνπ νχηε ζε 

εζληθφ νχηε ζε ηνπηθφ επίπεδν. Αλ θαη ν Ν.3852/2010
28

αλνίγεη ην δξφκν γηα ηε 

δηεχξπλζε ησλ  πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ΠΣΥ ζην ηνπηθφ επίπεδν (ηζρχεη ήδε γηα 

ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ), σζηφζν, ε επέθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ θξίζεθε 

αληηζπληαγκαηηθή απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο.
29

 Απηφ ζεκαίλεη φηη ζρεδφλ ην 

10% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή 

ζηελ πνιηηηθή. Δπνκέλσο, ε ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ ζην ηνπηθφ επίπεδν 

ππήξμε βξαρχβηα θαζψο ςήθηζαλ κφλν ζηηο εθινγέο ηνπ 2010.  Αμίδεη λα αλαθέξνπκε 

φηη ηα ζηνηρεία απφ ηηο ελ ιφγσ εθινγέο θαλεξψλνπλ φηη νη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο 

πξνζήιζαλ ζηηο θάιπεο ζε πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο, φπσο 

δείρλεη ην Γξάθεκα 2. 

                                                           
28

 Ν. 3852/2010 Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο (ΦΔΚ 87/η.Α'/2010). 

29
 Ζ απφθαζε νξίδεη φηη ην δηθαίσκα ςήθνπ ζην ηνπηθφ επίπεδν πξννξίδεηαη γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο 

θαη δελ κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηνπο κε Έιιελεο δίρσο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο (πκβνχιην 

ηεο Δπηθξαηείαο , Οινκέιεηα, αξ. απφθ. 460/2013) 
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Πεγή: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 2014 

Με ην «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (Ν.3852/2010), επηρεηξείηαη, κεηαμχ άιισλ, 

κηα κνξθή κεξηθήο απνθέληξσζεο ηεο έληαμεο απφ ην επίπεδν ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο ζε απηφ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε 

ησλ πκβνπιίσλ Έληαμεο Μεηαλαζηψλ (ΔΜ) ησλ δήκσλ, έξγν ησλ νπνίσλ είλαη ε 

ππνβνιή εηζεγήζεσλ πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ δξάζεσλ 

πξνψζεζεο ηεο νκαιήο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ. Ζ ζχλζεζε ησλ 

ΔΜ πεξηιακβάλεη εθπξφζσπνπο ησλ ηνπηθψλ κεηαλαζηεπηηθψλ θνξέσλ, εθιεγκέλνπο 

δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη εθπξφζσπνπο θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Σα νθέιε 

ησλ ΔΜ γηα ηνπο ΠΣΥ είλαη φηη πξνάγνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά θαη ζε 

δηαδηθαζίεο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη αληηπξνζψπεπζεο. Γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ ν ζεζκφο ζπκβάιιεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ σο 

ζπκπνιηηψλ ηνπο, απνηξέπνληαο έηζη θαηλφκελα ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο θαη 

πξνάγνληαο ηελ νκαιή ζπλχπαξμε γεγελψλ θαη κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ (αξξήο, 2014). 

Δληνχηνηο, κέρξη ηψξα παξαηεξείηαη πεξηνξηζκέλε ιεηηνπξγία ησλ ΔΜ ζηνπο 

δήκνπο,
30

θπξίσο, ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ ζηε δηνηθεηηθή ηνπο ππνζηήξημε. Δπηπιένλ, ην 

γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ ηνπηθά νξγαλσκέλνη θνξείο κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ ζε 

                                                           
30

 Βάζεη έξεπλαο ηνπ ΔΚΚΔ ην 2014, 219 απφ ηνπο 325 δήκνπο ηεο ρψξαο έρνπλ ήδε ζπζηήζεη ή 

πξφθεηηαη ζχληνκα λα ζπζηήζνπλ ΔΜ, ηππηθά ηνπιάρηζηνλ. Σα ΔΜ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ είλαη ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, φπνπ δειαδή βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλνο κεγάινο 

αξηζκφο κεηαλαζηψλ. 
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ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλζήθεο
31

θαη ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ αδπλακία ζπκκεηνρήο θξίζηκεο 

κεξίδαο ζηα θνηλά θαη ηειηθά ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο (Γ.Γ.Πιεζ. θαη Κνηλ.πλνρήο, 

2013).  

Ζ απφθηεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο ηφζν γηα ηελ 

έληαμε ησλ ΠΣΥ ζηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή, φζν θαη γηα ηελ ζπλνιηθφηεξε ηνπο έληαμε. 

Ζ δπλαηφηεηα απφθηεζήο ηεο, σζηφζν, είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε, ιφγσ ηεο 

δχζθνιεο θαη δαπαλεξήο δηαδηθαζίαο. Σν Γξάθεκα 3 πνπ αθνινπζεί δείρλεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ αηφκσλ πνπ απέθηεζαλ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα γηα ηα έηε 2010-2014. Σν 

πνζνζηφ πνιηηνγξάθεζεο  ησλ κεηαλαζηξηψλ (49,7%) είλαη πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν 

κε απηφ ησλ αλδξψλ (50.3%). 

 

Πεγή: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 2014 

ην Παξάξηεκα Η παξαηίζεηαη πίλαθαο πνπ ζπλνςίδεη ηνπο δείθηεο 

απνηειέζκαηνο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο αλά πιεζπζκηαθή θαηεγνξία, κε νκάδα ζηφρν 

ηηο κεηαλάζηξηεο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ ΔΛΗΑΜΔΠ (2015). 

                                                           
31

 Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπλεδξηάζεσλ ησλ ΔΜ πξνέθπςαλ σο ζεκείν ηξηβήο θαη έληνλνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ. 
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Μέπορ ΙΙΙ: Γιεπεύνηζη καλών ππακηικών  

 

ην ηξίην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, απνζαθελίδεηαη, αξρηθά, ε έλλνηα ησλ 

θαιψλ πξαθηηθψλ θαη αλαδεηθλχνληαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο κηαο πξαθηηθήο σο 

«θαιήο». Έπεηηα, αθνινπζεί ε έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, ζηφρνο ηεο νπνίαο ήηαλ λα θαηαγξαθνχλ θαιέο πξαθηηθέο έληαμεο γπλαηθψλ 

ΠΣΥ ζηνλ ειιεληθφ θαη επξσπατθφ ρψξν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη επξσπατθέο ρψξεο 

φπσο ε Βξεηαλία, ε Φηιαλδία θαη ε Ηξιαλδία αλέιαβαλ ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο ππέξ 

ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ πξηλ ηελ θνηλνηηθή ζέζπηζε κέηξσλ, ελψ άιιεο, 

φπσο νη ρψξεο ηνπ λφηνπ, αθνινχζεζαλ µε αξγφ ξπζκφ (CLIP Network, 2008). Σν 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη θαη αλαδεηθλχνληαη νη θαιέο πξαθηηθέο 

θαζνξίδεηαη απφ έλα πιέγκα παξακέηξσλ ην νπνίν δηαθέξεη αλά ρψξα, θαζψο ε θάζε 

κία έρεη δηαθνξεηηθέο εζληθέο παξαδφζεηο, φςεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, δνκέο 

απνθέληξσζεο θ.ιπ.   

3.1 Δννοιολογικό πλαίζιο ηυν καλών ππακηικών 

Ο  φξνο  «θαιέο  πξαθηηθέο»,  φπσο  θαη  νη  ζπλαθείο  φξνη  «βέιηηζηεο  

πξαθηηθέο» ή «επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο», πξνέξρεηαη απφ ηνλ αγγιηθφ φξν «best 

practices», ν νπνίνο πξσην-εµθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ ’90 ζηνλ ρψξν ηεο δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηαδηαθά, ε ρξήζε ηνπ επεθηάζεθε θαη ζε άιινπο ηνκείο 

(εθπαίδεπζε, πγεία, δεκφζηα δηνίθεζε, παξαγσγήο, θ.ά.). Καιή πξαθηηθή είλαη µηα 

δνθηκαζκέλε ηερληθή, κέζνδνο, δηαδηθαζία ή δξάζε, ε νπνία έρεη απνδεηρζεί ζηελ 

πξάμε φηη είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ άιιεο, φηαλ εθαξκφδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο θαη ζπλζήθεο (EKKE, 2011). Ωζηφζν, αλάινγα µε ην πεδίν εθαξκνγήο, 

επηδέρεηαη θαη άιιεο εξκελείεο. Γηα ην ιφγν απηφ δελ ππάξρεη έλαο εληαίνο θαη επξέσο 

απνδεθηφο νξηζκφο. 

Σν Interagency Committee on Women and Gender Equality
32

αλαγλσξίδεη µηα 

πξαθηηθή σο θαιή εθφζνλ αληαπνθξίλεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο εμήο 

πξνυπνζέζεηο (ΔΚΚΔ, 2011): 1)νδεγεί ζε µηα πξαγκαηηθή κεηαβνιή πνπ ζπκβάιιεη 

ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ή παξέρεη πξφζβαζε ζηηο γπλαίθεο ζε µε-παξαδνζηαθνχο 
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 Πξφθεηηαη γηα µία εηδηθή επηηξνπή γηα ηελ αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ ζε δεηήκαηα θχινπ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ππφ ηελ United Nations Development Fund for Women. 
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ηνκείο, 2)επεξεάδεη ην πεξηβάιινλ άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο (π.ρ. λνκνζεζία, αλάζεζε 

πφξσλ) θαη δεκηνπξγεί έλα ζεηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, 

3)επηδεηθλχεη θαηλνηφκν (είηε ζε επίπεδν απνηειέζκαηνο, είηε ζε επίπεδν δηαδηθαζίαο) 

θαη επαλαιήςηκε (ζε άιιεο ρψξεο θαη ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο) πξνζέγγηζε, 

4)επηδεηθλχεη βησζηκφηεηα (αθνζίσζε ησλ ρνξεγψλ). Ο ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκφο 

ππνζηεξίδεη πξαθηηθέο πνπ έρνπλ κεγάιε εκβέιεηα, πξνθχπηνπλ απφ ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη πνηθίινη θνξείο, αληηκεησπίδνπλ ηηο δηαθξίζεηο θαη 

ηηο αληζφηεηεο ζε φια ηα ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπο θαη, ηέινο, έρνπλ ζαθή ππνζηήξημε ηεο 

θπβέξλεζεο ψζηε λα ζπλερηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο. 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) (European Social Fund, 2007) 

αλαθέξεη φηη «ν όξνο θαιή πξαθηηθή ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα δειώζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα όινη απηνί νη όξνη ζεκαίλνπλ ειαθξώο 

δηαθνξεηηθά πξάγκαηα γηα δηαθνξεηηθνύο αλζξώπνπο. Αλ δελ θαζηεξσζνύλ θξηηήξηα θαη 

απζηεξέο κέζνδνη αμηνιόγεζεο, νη απόςεηο ζρεηηθά µε ην αλ θάπνηα πξαθηηθή είλαη θαιή 

είλαη θαη’ νπζίαλ ππνθεηκεληθέο. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο νδεγνύ
33

νξίζακε ηηο 

«θαιέο πξαθηηθέο» σο πξνζεγγίζεηο πνπ δνπιεύνπλ θαιά θαη κπνξνύλ λα επαλαιεθζνύλ 

αιινύ». 

χκθσλα µε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (European Commission, 2005), ηα 

θξηηήξηα ηα νπνία ζα έπξεπε ηδαληθά λα πιεξνί µηα θαιή πξαθηηθή είλαη ηα εμήο: 

1)Καηλνηνκία –λέεο, δεκηνπξγηθέο ιχζεηο ζε θνηλά πξνβιήκαηα. Ζ θαηλνηνκία ζα 

πξέπεη λα ζπλδέεηαη µε ηηο πνιηηηθέο, πθηζηάκελεο ή ζρεδηαδφκελεο, θαη λα επηηπγράλεη 

µηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηνλ πνιηηηθφ ξεαιηζκφ θαη ηελ θαηλνηφκν πξφηαζε. 

2)Απνηειεζκαηηθφηεηα –λα «θάλεη ηε δηαθνξά» θαη λα έρεη ζεηηθή θαη απηή επίδξαζε 

ζηε δσή ηεο νκάδαο-ζηφρνπ. 3)Απνδνηηθφηεηα –«value for money». 4)Βησζηκφηεηα –

λα παξάγεη δηαξθή νθέιε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη γεληθά γηα ηελ θνηλφηεηα. 

5)Αλαπαξαγσγηκφηεηα –λα αλαπαξάγεηαη ζε παξφκνηεο ζπλζήθεο. 6)Γπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο –λα ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαθνξεηηθψλ πξνβιεκάησλ κε 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. 7)πλάθεηα µε ηελ πνιηηηθή –λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ ζρεδηαζηψλ ηεο πνιηηηθήο. 

Ζ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία EQUAL πξφζζεζε ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηα εμήο γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο θαιήο πξαθηηθήο (ηδεξά, 
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 Αλαθέξεηαη ζην Equality and Diversity Good Practice Guide – Ethnic Minority Communities (2007). 
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Ναγφπνπινο, 2008): 1)λα θαζίζηαληαη ζαθή ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πξνηεηλφκελεο 

πξαθηηθήο ζε ζχγθξηζε µε ηηο πθηζηάκελεο,  2)λα κεηξψληαη ηα άµεζα πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά απνηειέζκαηα θαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ, 3)λα 

θαζνξίδνληαη ηα άκεζα θαη έκκεζα πξνβιεπφκελα θαη πξνζδνθψκελα κεζνπξφζεζκα 

απνηειέζκαηα ζε ζπλάξηεζε µε πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο δείθηεο επηπηψζεσλ, 4)λα 

απνηππψλνληαη νη ηξφπνη εκπινθήο ησλ επσθεινχκελσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, 5)λα ζπγθξίλνληαη νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηε λέα πξαθηηθή κε ηνπο 

πφξνπο ησλ πθηζηάκελσλ πξαθηηθψλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπο, θαη 7)λα ελζσκαηψλνληαη ζηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο. 

Ζ έξεπλα ηνπ ΔΚΚΔ (2011) γηα ηηο θαιέο πξαθηηθέο έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο έζεζε κεξηθά θνηλά δεηήκαηα ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ αλεμάξηεηα 

απφ ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη.  

Πξψηνλ, πνιινί νξηζκνί ζπζρεηίδνπλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο κε ηελ θαηλνηνκία, 

φπσο ν παξαθάησ: «ε θαηλνηνκία δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη λέα µε ηελ έλλνηα πσο 

δελ έρεη δνθηκαζηεί πνηέ ζην παξειζόλ. Μπνξεί λα είλαη λέα σο πξνο µηα ηνπιάρηζηνλ 

άπνςε. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα θαηλνηνκεί σο πξνο ηελ νκάδα-ζηόρν, ηνλ ηνκέα ηεο 

πνιηηηθήο, θιπ» (European Commission, 2005). Ζ θαηλνηνκία κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο κηαο πξαθηηθήο, ζηνπο ζηφρνπο ηεο ή ζην πιαίζην αλαθνξάο 

ηεο. Γελ είλαη απαξαίηεην θαη ελδερνκέλσο δελ είλαη νχηε εθηθηφ λα θαιχπηεη θαη ηνπο 

ηξεηο απηνχο ηνκείο. Δπίζεο, ε θαηλνηνκία δελ θαζηζηά κηα πξαθηηθή απηφκαηα «θαιή», 

ε πξαθηηθή απηή ζα πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ε θαηλνηνκία λα ηελ θαζηζηά 

απνηειεζκαηηθφηεξε. Σέινο, ε θαηλνηνκία ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη µε ηηο πθηζηάκελεο ή 

ζρεδηαδφκελεο πνιηηηθέο. 

Γεχηεξνλ, αλ θαη πθίζηαληαη θάπνηα θνηλά θξηηήξηα θαιψλ πξαθηηθψλ, θάζε 

νξγαληζκφο ζέηεη εμεηδηθεπκέλα θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα ηρλειαηήζεη ελδερφκελεο 

πξαθηηθέο θαη λα ηηο αλαγλσξίζεη σο «θαιέο». Δπνκέλσο, ηα θξηηήξηα κηαο «θαιήο 

πξαθηηθήο» δελ πθίζηαληαη έμσ απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηα αλαγλσξίδεη, ηα 

αμηνπνηεί θαη ηα εθαξκφδεη. Ζ ίδηα ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη αξθεηά ζχλζεηε θαη 

πξνυπνζέηεη: α)ηελ χπαξμε ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

πνιηηηθψλ, ην νπνίν ηαπηφρξνλα επηδηψθεη ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε 

δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ, β)ηελ πξφζεζε ησλ νξγαληζκψλ/θνξέσλ λα ππνβιεζνχλ ζε 

µηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηνπο θαη λα δηαζέζνπλ φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, γ)έλα ζψκα εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ εμνπζηνδνηνχληαη λα 
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έρνπλ πξφζβαζε ηφζν ζηηο πνιηηηθέο φζν θαη ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ θνξέσλ θαη 

θαινχληαη λα εμεηδηθεχζνπλ ηα πθηζηάκελα θξηηήξηα θαη λα ηα εθαξκφζνπλ ζηηο 

ππνβαιιφκελεο ζε απηά πξαθηηθέο. 

Δηδηθφηεξα ην ζεζκηθφ πιαίζην νξίδεη µε ζαθήλεηα ην πξφβιεκα πνιηηηθήο, 

αμηνινγεί ζχκθσλα µε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη δεκνζηνπνηεί ηηο «θαιέο πξαθηηθέο 

ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, ελψ κεξηκλά θαη γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηηο κειινληηθέο 

πνιηηηθέο. Οη θνξείο γλσζηνπνηνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πθηζηάκελεο «θαιέο 

πξαθηηθέο» ζε ηνπηθφ, εζληθφ ή θαη δηεζλέο επίπεδν, γλσκνδνηνχλ αλ ε εθαξκνγή ησλ 

πθηζηάκελσλ θαιψλ πξαθηηθψλ επαξθεί γηα ηε ιχζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη 

αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα ζεζκηθά 

θξηηήξηα. Δπίζεο, πξνηείλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζε πθηζηάκελεο θαιέο πξαθηηθέο ή λέεο 

πξνζεγγίζεηο θαη δεκνζηνπνηνχλ ηηο «θαιέο πξαθηηθέο» µε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 

Σέινο, νη εκπεηξνγλψκνλεο εληνπίδνπλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο κεηαμχ ησλ δπλεηηθψλ 

θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ ππνδεηρζεί απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο. 

Σξίηνλ, ε αλαγλψξηζε θαιψλ πξαθηηθψλ είλαη έξγν εκπεηξνγλσκφλσλ ζην 

πιαίζην κηαο ζεζκηθά νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίαο. Ο ζηφρνο ηεο αλαγλψξηζεο είλαη ε 

δεκνζηνπνίεζε ηεο θαιήο πξαθηηθήο ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη σο πξφηππν γηα άιινπο 

θνξείο θαη λα ελζσκαησζεί ζηηο εζληθέο, επξσπατθέο θαη δηεζλείο  πνιηηηθέο. 

3.2 Καλέρ ππακηικέρ ένηαξηρ ζηην εκπαίδεςζη, καηάπηιζη και απαζσόληζη 

3.2.1. Δλληνική εμπειπία 

Μία απφ ηηο πην πεηπρεκέλεο ειιεληθέο θαιέο πξαθηηθέο έληαμεο κεηαλαζηξηψλ 

είλαη ην πξφγξακκα «Ζ Μακά Μαζαίλεη Διιεληθά» πνπ πινπνίεζε ν Γήκνο Αζελαίσλ 

ην 2008-2010, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 1.635 κεηέξεο κεηαλάζηξηεο θαη 850 

παηδηά. πγθεθξηκέλα, νη κεηέξεο κεηαλάζηξηεο παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα ειιεληθήο 

γιψζζαο θαη ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ελψ ην πξφγξακκα κπνξνχζε λα αλαπξνζαξκνζηεί 

αλάινγα µε ηα αηηήκαηα ησλ κεηαλαζηξηψλ. Δπίζεο,  πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθδξνκέο ζε 

αξραηνινγηθνχο ή άιινπ ελδηαθέξνληνο ρψξνπο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ ηνπο κε 

ηελ Διιάδα. Οη γπλαίθεο εμαζθάιηδαλ ην ρξφλν παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ράξε ζηελ ηαπηφρξνλε θχιαμε ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ηνλ Γήκν. Σν πξφγξακκα είρε σο 

άκεζν φθεινο ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ησλ κεηαλαζηξηψλ ψζηε λα 

ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα ζηηο ζρέζεηο ηνπο µε ηελ θνηλσλία θαη ηελ πνιηηεία, αιιά θαη λα 
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παξαθνινπζνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ ηνπο. Δπηπιένλ, απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έιαβαλ πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο (κε ην νπνίν 

εμαζθάιηδαλ άδεηα παξακνλήο 5 αληί γηα 2 ρξφληα). Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

αλαγλσξίζζεθε σο θαιή πξαθηηθή απφ ην επξσπατθφ δίθηπν πφιεσλ CLIP
34

γηα ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζην ζεβαζκφ ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ζηελ έληαμε κεηέξσλ θαη παηδηψλ 

θαη ζηε ζπλνρή ηεο νηθνγέλεηαο. Σν πξφγξακκα πινπνηήζεθε µε ίδηνπο πφξνπο ην 2008 

θαη ην 2010 θαη µφλν ην 2009 ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ETE ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, 

ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ θαη αμηνινγήζεθε (ΔΚΚΔ, 2011). 

ηνλ Β΄ Κχθιν ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο EQUAL ε Αλαπηπμηαθή 

χκπξαμε Ηmmigrants agro-jobs
35

ζρεδίαζε έλα εθπαηδεπηηθφ παθέην απφθηεζεο 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ: α)γηα απαζρφιεζε ζε επαγγέικαηα ηνπ 

πξσηνγελή ηνκέα β)γηα παξνρή ππεξεζηψλ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ. Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ 

ήηαλ νη κεηαλάζηξηεο λα απαζρνιεζνχλ ζε αλάινγεο επηρεηξήζεηο ηδησηηθνχ ή 

ζπιινγηθνχ ραξαθηήξα. Απνηέιεζκα ηεο θαηάξηηζεο ησλ κεηαλαζηξηψλ ζε απηνχο ηνπο 

ηνκείο ήηαλ ε ηζφηηκε απαζρφιεζή ηνπο ζε γπλαηθείν ζπλεηαηξηζκφ θαη ε ηζφηηκε 

ελζσκάησζή ηνπο ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ησλ γπλαηθψλ-κειψλ ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε 

ηεο Πξσηνβνπιίαο EQUAL αλαγλψξηζε ηελ πξαθηηθή απηή σο θαηλνηφκα (ΔΚΚΔ, 

2011). 

3.2.2. Δςπυπαφκή εμπειπία 

 Ζ επξσπατθή εκπεηξία θαιψλ πξαθηηθψλ έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο παξνπζηάδεη πιεζψξα πξνηάζεσλ. Μία εμ απηψλ 

είλαη ην θηλιαλδηθφ Γίθηπν «Αο δηαβάζνπκε καδί» πνπ παξείρε ην 2007 εβδνκαδηαία 

καζήκαηα θηλιαλδηθήο γιψζζαο ζηηο κεηαλάζηξηεο πνπ ήηαλ αλαιθάβεηεο θαη εηδηθά 

εθείλεο πνπ δπζθνιεχνληαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ επίζεκε δηδαζθαιία απφ ηηο 

ηνπηθέο αξρέο. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη κεηαλάζηξηεο, αθνχ 

                                                           
34

 Ο Γήκνο Αζελαίσλ δεκηνχξγεζε απφ ην 2008 έλα Γηαπνιηηηζκηθφ Κέληξν, ην νπνίν, ζπλεξγάδεηαη φρη 

κφλν κε εζληθνχο αιιά θαη κε δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ 

έληαμεο ΠΣΥ. Δπηπιένλ, ν Γήκνο ζπκκεηέρεη ζην επξσπατθφ δίθηπν πφιεσλ “Clip” πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ απφ πιεπξάο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζην  “Eurocities” 

πνπ θέξλεη ζε επαθή 140 πφιεηο απφ 30 ρψξεο κέζα απφ κηα πιαηθφξκα δνκεκέλε βάζεη ζεκαηηθψλ, 

ζπγθξνηψληαο working groups θ.α. 

35
 Πξφθεηηαη γηα αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία απνηεινχκελε απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, 

κε ζπληνληζηή ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 
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κάζνπλ θηλιαλδηθά, λα εληαρζνχλ, ζηε ζπλέρεηα, ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηε 

θηλιαλδηθή θνηλσλία. Σν πξφγξακκα αξηζκνχζε πάλσ απφ 80 νκάδεο ζε 30 

δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο ηεο ρψξαο. Με βάζε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην 

30% ησλ ζπνπδαζηξηψλ ζεκείσζε ζεκαληηθή πξφνδν, ην 44% ζεκείσζε θάπνηα 

πξφνδν, ην 12% πξαγκαηνπνίεζε κηθξή ή θαζφινπ πξφνδν, ελψ ην 14% βξήθε εξγαζία 

ή ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ. Οη πφξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνέξρνληαλ απφ πνιιέο 

πεγέο κε θχξηα ηηο ηδησηηθέο δσξεέο θαη ζπλεηζθνξέο (EWSI, n.d.a). 

 Ζ απφθηεζε γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε 

δσή ησλ κεηαλαζηξηψλ απνηέιεζε ην θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο θαιήο πξαθηηθήο πνπ 

πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ην πξνγξάκκαηνο URBAN ην 2003, απφ δχν δεκφζηεο 

βηβιηνζήθεο ηεο πφιεο Aarhus ζηε Γαλία. Αξρηθά, νη ζπγθεθξηκέλεο βηβιηνζήθεο 

ζθφπεπαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ καζήκαηα πιεξνθνξηθήο γηα ηνπο/ηηο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο πνπ δελ είραλ ππνινγηζηή ζην ζπίηη. Όκσο, ζηε ζπλέρεηα, πξνηεξαηφηεηα 

δφζεθε ζηηο κεηαλάζηξηεο (σο ηελ πην απνθιεηζκέλε νκάδα ζηελ πφιε) πνπ δελ 

δηέζεηαλ ην ρξφλν ή ηνπο πφξνπο γηα ηελ απφθηεζε ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ 

πιεξνθνξηθήο. Σν πξφγξακκα απηφ, δηάξθεηαο 18 κελψλ, πξνέβιεπε θαηάξηηζε ζε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη εηζαγσγηθά καζήκαηα ζην δηαδίθηπν, θαζψο θαη ηελ 

εθπαίδεπζε επηιεγκέλσλ κεηερφλησλ ψζηε λα γίλνπλ «νδεγνί πιεξνθνξηθήο» ηθαλνί λα 

δηδάμνπλ άιινπο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007). 

ηηο επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ κεηαλαζηξηψλ πνπ βηψλνπλ πνιιαπιέο 

δηαθξίζεηο (κε εηδηθέο αλάγθεο, ειηθησκέλεο, θ.ιπ.) εζηίαζε ε θαιή πξαθηηθή πνπ 

πινπνίεζε ν Γήκνο ηεο Πακπιφλα θαη ηεο Ναβάξξα ζηελ Ηζπαλία κε ην έξγν 

«PRÓXIMA» ην 2008-2010. πγθεθξηκέλα, ην PROXIMA παξείρε ηξίκελε ζεσξεηηθή 

εθπαίδεπζε ζηηο ζεκαηηθέο: δηαηξνθή, πγηεηλή, βαζηθά εξγαιεία δηνίθεζε, λέεο 

ηερλνινγίεο, θ.α. θαη 140 ψξεο πξαθηηθψλ καζεκάησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νη ζπκκεηέρνπζεο ιάκβαλαλ κεληαία επηρνξήγεζε 387€. ηνλ πξψην 

θχθιν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηείραλ 18 άλεξγεο κεηαλάζηξηεο ειηθίαο 20 έσο 55 

εηψλ. ηνλ δεχηεξν θαη ηξίην θχθιν ε νκάδα-ζηφρνο δηεπξχλζεθε θαη ζηηο ηζπαλίδεο 

άλεξγεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο αχμεζεο ηνπ ηνπηθνχ πνζνζηνχ αλεξγίαο. 

Οη εθπαηδεπηέο δηελεξγνχζαλ εβδνκαδηαία αμηνιφγεζε γηα ηελ πξφνδν ησλ 

ζπκκεηερνπζψλ, ελψ δχν κήλεο κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηνχληαλ 

επηπξφζζεηε αμηνιφγεζε γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ελεξγνχ αλαδήηεζεο εξγαζίαο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ήηαλ 50% απφ ην ΔΚΣ θαη 25% απφ ηελ Τπεξεζία 
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Απαζρφιεζεο ηεο Ναβάξα. Σν PROXIMA αμηνινγήζεθε ζεηηθά απφ ην ρέδην 

Καηαπνιέκεζεο ηνπ Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ θαη ην Σξίην ρέδην Απαζρφιεζεο ηεο 

Ναβάξα (EWSI, n.d.b). 

Ζ Ηεζνπηηηθή  Τπεξεζία Πξνζθχγσλ ην 2012-2015  πινπνίεζε κε δεκνηηθνχο 

πφξνπο ην πξφγξακκα «πίηη ζε ηάμε» ζηε Ληζαβφλα γηα ηελ θαηάξηηζε κεηαλαζηξηψλ 

πνπ επηζπκνχζαλ λα εξγαζηνχλ ζηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο. Δηδηθφηεξα ην ελ ιφγσ 

πξφγξακκα είρε σο νκάδα-ζηφρν Αθξηθαλέο κε πεξηνξηζκέλα ηππηθά πξνζφληα πνπ 

κηινχζαλ πνξηνγαιηθά, ήηαλ άλεξγεο θαη δελ είραλ πξνζαξκνζηεί αθφκε ζηελ 

πνξηνγαιηθή θνπιηνχξα. Αξρηθά, νη ζπκκεηέρνπζεο εθπαηδεχνληαλ ζεσξεηηθά ζε 

νκάδεο ησλ δέθα θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνχζαλ πξαθηηθή άζθεζε δχν κελψλ. 

Έπεηηα, ε Ηεζνπηηηθή  Τπεξεζία πξνζπαζνχζε λα ηηο θέξεη ζε επαθή κε εξγνδφηεο. Σν 

απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ησλ γπλαηθψλ λα 

εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (EWSI n.d.c).  

ηελ πφιε La Rochelle ηεο Γαιιίαο, ηελ πεξίνδν 2007-2008, ζπλεξγάζηεθαλ νη 

ηνπηθέο αξρέο θαη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο πφιεο γηα λα πινπνηήζνπλ θαη λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ έλα πξφγξακκα κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε ησλ κεηαλαζηξηψλ ζε 

ππεξεζίεο εζηίαζεο. Ζ θαηάξηηζε πεξηειάκβαλε καζήκαηα γιψζζαο, γαιιηθήο 

θνπιηνχξαο, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο εζηίαζεο. Δπηπξφζζεηα, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο ησλ κεηαλαζηξηψλ µε ηνπηθνχο παξάγνληεο θαη 

θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα εμνηθεησζνχλ νη κεηαλάζηξηεο µε ηνλ εξγαζηαθφ θφζκν  ηεο 

πφιεο. Σν έξγν είρε σο απνηέιεζκα 16 γπλαίθεο λα ιάβνπλ ην πηζηνπνηεηηθφ HACCP 

(γηα ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ), ελψ βειηηψζεθαλ νη επαγγεικαηηθέο θαη γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο φισλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ (EWSI, n.d.d).  

Δπηπξφζζεηα, ην 2003 ζηελ Κνπεγράγε δεκηνπξγήζεθε ην Γίθηπν «Kvinfo 

Mentor Network» κε ζθνπφ νη κεηαλάζηξηεο λα απνθηήζνπλ λέεο επαγγεικαηηθέο 

πξννπηηθέο. πγθεθξηκέλα, ην Γίθηπν ζπλέδεε ηηο κεηαλάζηξηεο κε έκπεηξεο 

επαγγεικαηηθά γεγελείο γπλαίθεο, βάζεη ηνπ πξνθίι ηνπο θαη ησλ επηζπκηψλ ηνπο. Σα 

ζπκβαιιφκελα κέξε νλνκάδνληαλ «mentees» θαη κέληνξεο αληίζηνηρα, θαη 

αλαπηχζζνληαλ κεηαμχ ηνπο κία θαζνδεγεηηθή ζρέζε, θαηά ηελ νπνία νη κέληνξεο 

έθεξλαλ ζε επαθή ηεο κεηαλάζηξηεο κε ηα επαγγεικαηηθά ηνπο δίθηπα. Δπίζεο, ηηο 

θαζνδεγνχζαλ γηα ηηο αηηήζεηο εξγαζίαο, ηηο ζπλεληεχμεηο, ηελ εξγαζηαθή θνπιηνχξα 

θ.ιπ. ην έξγν ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 5.000 mentees θαη 2.000 κέληνξεο, ελψ 

πεξηζζφηεξεο απφ 500 κεηαλάζηξηεο άξρηζαλ λα εξγάδνληαη κεηά ηε ζπκκεηνρήο ηνπο 
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ζην πξφγξακκα.  ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ην 30% ησλ mentees δήισζε φηη ην 

πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηελ εχξεζε εξγαζίαο ηνπο, ην 35% άξρηζε λα ζπνπδάδεη κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ κέληνξά ηνπο θαη ην 77%  βειηίσζε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ζηε δαληθή 

γιψζζα. Σν Γίθηπν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Πξνζθχγσλ, Μεηαλάζηεπζεο 

θαη Έληαμεο (EWSI, n.d.e). 

Σν Γίθηπν «BIDEZ BIDE GIZARTE SUSTAPENERAKO KULTUR ARTEKO 

ELKARTEA» πινπνίεζε ην 2010 ζηε Γθηπνχζθνα ηεο Ηζπαλίαο ηελ «Δθζηξαηεία γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπνπδψλ θαη ησλ αφξαησλ βηνγξαθηθψλ». Ζ εθζηξαηεία 

αθνξνχζε κεηαλάζηξηεο πνπ ήηαλ απφθνηηεο παλεπηζηεκίσλ θαη ηερληθψλ ζρνιψλ ζηελ 

ρψξα θαηαγσγήο ηνπο θαη επηζπκνχζαλ ηελ πξφζβαζε ηνπο ζε ζρεηηθέο ζέζεηο 

εξγαζίαο. Σν έξγν απνηεινχληαλ απφ δχν εθζηξαηείεο. ηελ πξψηε («GET EQUAL») 

παξέρνληαλ εμαηνκηθεπκέλεο ζπκβνπιέο ζηηο κεηαλάζηξηεο γηα ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο. ηε δεχηεξε («Αφξαηεο Δθπαηδεπηηθέο πνπδέο») 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελεκεξψζεηο ζηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ κεηαλαζηξηψλ. Παξάιιεια, ην πξφγξακκα ζπλεξγάζηεθε 

κε δεκφζηεο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζηήξηα θαη 

ζεκηλάξηα κε κεηαλάζηξηεο θαη θνηηεηέο δηαθφξσλ ζρνιψλ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο 

εθζηξαηείαο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ αλαθέξεη φηη ε εθζηξαηεία ζπλέβαιε ζηελ 

πιεξνθφξεζε ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ γηα ην επίπεδν θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο ησλ κεηαλαζηξηψλ. Σν έξγν επηδνηήζεθε απφ ην Δπαξρηαθφ πκβνχιην ηεο 

Γθηπνχζθνα θαη έιαβε ζεηηθή εζσηεξηθή αμηνιφγεζε (EWSI, n.d.f).  

Μία αθφκε θαιή πξαθηηθή θαηάξηηζεο ησλ κεηαλαζηξηψλ απφ ηνλ επξσπατθφ 

ρψξν είλαη ην έξγν «Λνγηζηηθή θαη κηζζνδνζία γηα ηηο κεηαλάζηξηεο» πνπ πινπνηήζεθε 

ην 2006-2010 απφ ηελ Τπεξεζία Γπλαηθείαο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε Βηέλλε. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα παξείρε ζηηο κεηαλάζηξηεο πνπ είραλ ινγηζηηθή εκπεηξία απφ 

ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο έλα εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ψζηε λα 

εμνηθεησζνχλ κε ην δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ πιαίζην θαη ηε ζρεηηθή νξνινγία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζηε γιψζζαο ππνδνρήο. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δηαξθνχζε έμη κήλεο 

θαη πεξηιάκβαλε 30 ψξεο θαηάξηηζεο ηελ εβδνκάδα. ην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ 117 

κεηαλάζηξηεο, απφ ηηο νπνίεο πεξίπνπ ην 50% βξήθε κηα ζέζε εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ινγηζηηθήο (ν ζηφρνο ήηαλ 30%). Ζ εζσηεξηθή  αμηνιφγεζε δείρλεη φηη ε ηθαλνπνίεζε 

ήηαλ πνιχ πςειή, σζηφζν, νη γπλαίθεο ζα πξνηηκνχζαλ κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο  
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εθπαίδεπζε. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε κε ίδηνπο πφξνπο θαη απφ ην 

ΔΚΣ (EWSI, n.d.g). 

Σν Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Έληαμεο «Beramí» πινπνίεζε ην 2006–2011 

ζηελ Φξαλθθνχξηε ηελ θαιή πξαθηηθή «Οη κεηαλάζηξηεο ζηελ θαηάιιειε ζέζε 

εξγαζίαο». Ο ζηφρνο ήηαλ λα απμεζνχλ ηα θίλεηξα θαη νη πξσηνβνπιίεο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ πνπ ιάκβαλαλ επίδνκα αλεξγίαο, ψζηε λα εληαρζνχλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο 

ζρεηηθέο κε ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ είραλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο. Οη 

κεηαλάζηξηεο, αξρηθά, αλέπηπζζαλ έλα αηνκηθφ ζρέδην ζέηνληαο ηνπο πξνζσπηθνχο 

ηνπο ζηφρνπο θαη ζηε ζπλέρεηα, εθπαηδεχνληαλ θαηάιιεια. Σν έξγν πξνζπαζνχζε λα 

αλαπηχμεη ζηηο κεηαλάζηξηεο ηε ινγηθή ηεο αλάιπζε πφξσλ θαη δπλαηνηήησλ, ηελ 

αλεμάξηεηε ζθέςε θαη δξάζε, ηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία θαη ηελ απηναπαζρφιεζε. 

Δπηπιένλ, ην έξγν παξείρε βαζηθέο δεμηφηεηεο πιεξνθνξηθήο, γισζζηθήο θαηάξηηζεο 

θαη ζεκηλάξηα ζπλδπαζκνχ επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο. Δλδεηθηηθά 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2010, φπνπ έιαβαλ κέξνο ζην πξφγξακκα 144 

γπλαίθεο θαη ην πνζνζηφ έληαμεο ηνπο ήηαλ 57%. πγθεθξηκέλα, είρακε: 21 κηζζσηέο, 6 

απηναπαζρνινχκελεο, 4 νινθιήξσζαλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε θαη 51 εληάρζεθαλ 

ζηελ δεπηεξνβάζκηα ή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ ρξεκαηνδφηεζε έγηλε απφ ην 

Τπνπξγείν Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη ην ΔΚΣ (EWSI, n.d.h). 

Σν πξφγξακκα «Οδεγφο έκπλεπζεο-Δλδπλάκσζε θαη εγεζία» ην 2012 ηνπ 

Κέληξνπ Νεφηεηαο «The Arbour» ζην Λνλδίλν απνηέιεζε, επίζεο, θαιή πξαθηηθή. 

ηφρνο ηεο ήηαλ νη γπλαίθεο, θπξίσο, απφ ην Μπαγθιαληέο πνπ κεηαθφκηζαλ ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην κέζσ νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, λα αλαπηχμνπλ εγεηηθέο 

ηθαλφηεηεο. Σν έξγν πεξηειάκβαλε εληαηηθά καζήκαηα δηάξθεηαο 15 σξψλ 

εβδνκαδηαίσο, ηα νπνίν εζηίαδαλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εγεηηθήο αλάπηπμεο. 

Δπηπξφζζεηα, δηδάζθνληαλ καζήκαηα αγγιηθήο γιψζζαο γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ 

δηαπξαγκάηεπζεο, θαζψο θαη καζήκαηα πιεξνθνξηθήο πνπ θάιππηαλ ηηο βαζηθέο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Σν πξφγξακκα έιαβε 

ζεηηθή εζσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ ηα Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έγηλε ηφζν απφ ηδησηηθνχο φζν θαη απφ δεκφζηνπο 

θνξείο (EWSI, n.d.i).  

Σν Γηαπνιηηηζκηθφ Κέληξν Γπλαηθψλ «Alma Terra» ζην Σνξίλν ηεο Ηηαιίαο 

πινπνίεζε ην 2000 ην πξφγξακκα «Τπνζηήξημε ηεο απηνλνκίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο». 

Σν πξφγξακκα ζηφρεπε λα ζπκβάιιεη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ κεηαλαζηξηψλ πνπ 
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εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θξνληίδαο, θαη δε ζε κε ζηαζεξέο ζπλζήθεο θαη ζε 

ζπλζήθεο πνπ ε άδεηα παξακνλήο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Σν έξγν 

επηρείξεζε λα ηηο ππνζηεξίμεη λα αιιάμνπλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

Δηδηθφηεξα ε κεηαλάζηξηα ζε κηα πξψηε ζπλέληεπμε εμέθξαδε ηηο επηζπκίεο ηεο θαη ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηεο ηθαλφηεηέο. Δλ ζπλερεία, ηηο δίλνληαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ππεξεζίεο, φπσο ην γξαθείν εχξεζεο εξγαζίαο θαη ηξέρνληα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο. 

Δπηπξφζζεηα, ην έξγν είρε σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αμίαο 

ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο, θαζφηη απηή ε δνπιεηά ζεσξείηαη ππνηηκεκέλε. Έηζη, 

επηδηψρζεθε ε αλάπηπμε απμεκέλεο ζπλείδεζεο ησλ κεηαλαζηξηψλ γηα ηελ 

πνιππινθφηεηα θαη ην επξχ θάζκα δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα απηή ηελ εξγαζία, 

θαζψο επίζεο θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ζρέζεσλ. Πεξίπνπ 350 γπλαίθεο 

παξαθνινπζνχζαλ ην πξφγξακκα εηεζίσο, ελψ πνιιέο κεηαλάζηξηεο θαηέιαβαλ ζέζεηο 

θχξνπο ζε ηξάπεδεο, ζην εκπφξην θ.ιπ. Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηήζεθε απφ εζληθνχο 

θαη ηνπηθνχο πφξνπο, ελψ ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο γηλφηαλ ζε εβδνκαδηαία θαη ηξηκεληαία βάζε (EWSI, n.d.j). 

ηελ Οιιαλδία ην 2007-2009 πινπνηήζεθε έλα έξγν πνπ πξφηεηλε ζηηο 

κεηαλάζηξηεο λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα μεθηλήζνπλ κηαο κηθξήο θιίκαθαο επηρείξεζε γηα 

ηελ νινήκεξε θξνληίδα ησλ παηδηψλ. Γεδνκέλνπ φηη πνιιέο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο 

εξγάδνληαη πνιιέο ψξεο θαη ζε καθξηλέο απνζηάζεηο, ε επηρείξεζε απηή ζα θάιππηε ηε 

κεγάιε δήηεζε γηα νινήκεξε θξνληίδα ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηξηψλ θαη ηαπηφρξνλα 

ζα ελεξγνπνηνχζε θάπνηεο απφ απηέο λα αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία. Ζ 

εθπαίδεπζε δηαξθνχζε 15 εβδνκάδεο θαη πεξηειάκβαλε θαηάξηηζε γηα ηελ παηδηθή 

θξνληίδα, ππνζηήξημε ζην ζηήζηκν ηνπ θέληξνπ θχιαμεο παηδηψλ θαη θαζνδήγεζε ζηελ 

δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ ιεηηνπξγία. Σν θέληξν ήηαλ ζπλεηαηξηζηηθήο κνξθήο θαη 

βαζηδφηαλ ζηελ αιιειεγγχε ησλ γπλαηθψλ. Σν πξφγξακκα πέηπρε ην ζηφρν ηνπ, θαη 

ζηε ζπλέρεηα, επεθηάζεθε θαη ζηε θχιαμε γεγελψλ παηδηψλ θάηη πνπ ζπλέβαιιε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ κεηαλαζηξηψλ θαη γεγελψλ γπλαηθψλ. Σν έξγν 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηνλ Γήκν ηνπ Ρφηεξληακ θαη νξηζκέλα θνηλσθειή ηδξχκαηα 

(EWSI, n.d.k). 

Μία αμηνζεκείσηε, ηέινο, θαιή πξαθηηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηειεί ην πξφγξακκα «Δλίζρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ θνηλνηήησλ πνπ απνθέξνπλ εηζφδεκα» πνπ πινπνηήζεθε απφ ηελ 

Έλσζε γηα ην Γηθαίσκα ζηελ Οηθνλνκηθή Πξσηνβνπιία θαη ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ 
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Απαζρφιεζεο ηεο Γαιιίαο ην 2002-2004. ηφρνο ήηαλ ε ελζάξξπλζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ/ηξηψλ πνπ θαηνηθνχζαλ ζε ππνβαζκηζκέλεο 

γεηηνληέο ηνπ Παξηζηνχ θαη απαζρνινχληαλ ζηνλ άηππν ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ, σζηφζν, πξνηηκήζεθε λα είλαη γπλαίθεο, 

θπξίσο αλαιθάβεηεο, απφ ηελ ππν-ζαράξηα Αθξηθή. Σν πξφγξακκα έζηεζε έλα 

θαηλνηφκν κεραληζκφ µηθξν-πίζησζεο γηα λα βνεζήζεη ηηο γπλαίθεο λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα αξρηθφ εηζφδεκα, κε ην νπνίν ζα εληάζζνληαλ ζηελ επίζεκε νηθνλνκία. 

πγθεθξηκέλα, ν δαλεηζκφο θαηεπζπλφηαλ ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ αηφκσλ πνπ 

αλαιάκβαλαλ απφ θνηλνχ ηελ επζχλε έγθαηξεο απνπιεξσκήο ησλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ. 

Παξάιιεια, νη ζπκκεηέρνπζεο παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα δηαρείξηζεο εζφδσλ θαη 

εμφδσλ, εθηίκεζεο θηλδχλνπ, θαζψο θαη ζεκηλάξηα γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο επίζεκεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Μεηά απφ 2 ρξφληα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 

δαλεηνδνηήζεθαλ 275 άηνκα, ην δε πνζνζηφ αδπλακίαο εμππεξέηεζεο ηνπ δαλείνπ 

αλήιζε κφιηο ζε 2.6% ηνπ ζπλφινπ (EWSI, n.d.l).   

3.3 Καλέρ ππακηικέρ για ηην εςπύηεπη κοινυνική ένηαξη 

3.3.1. Δλληνική εμπειπία 

ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ηo Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ) 

πινπνίεζε ζηελ Αζήλα (2009-2010) ην πξφγξακκα «Δξγαδφκελνη, κεηαλάζηξηεο θαη 

ηζφηεηα: Πξννπηηθέο γηα κηα θνηλσλία ρσξίο απνθιεηζκνχο». Οη ζηφρνη ηνπ ήηαλ ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ε αλάπηπμε εζληθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο. Σν 

ΔΚΚΑ δηνξγάλσζε εκεξίδεο ελεκέξσζεο κε ζπκκεηέρνληεο επηρεηξήζεηο, ελψζεηο 

εξγνδνηψλ, δήκνπο, νκνζπνλδίεο εξγαδνκέλσλ θ.α. πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ ηα 

νθέιε ηεο πνηθηινκνξθίαο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ηφζν γηα ηηο κεηαλάζηξηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλαθέξνληαη: 1)δεκηνπξγία ηζηφηνπνπ κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο εξγαδφκελεο 

κεηαλάζηξηεο,
36

2)έξεπλα γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα 

θαη ζηελ ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ απαζρφιεζε, 

3)έθδνζε θπιιαδίσλ κε πιεξνθνξίεο γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηξηψλ 
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(εθηππψζεθαλ ζε 7 γιψζζεο), 4)δεκηνπξγία ηειενπηηθνχ θαη ξαδηνθσληθνχ κελχκαηνο 

θαη δειηίσλ ηχπνπ, 5)εθπαίδεπζε κεηαλαζηξηψλ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ 

θαη άιιεο κεηαλάζηξηεο. Σν έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε 80% απφ επξσπατθνχο πφξνπο θαη 

20% απφ εζληθνχο (EWSI, n.d.m). 

3.3.2 Δςπυπαφκή εμπειπία 

Ζ πξψηε ελδηαθέξνπζα θαιή πξαθηηθή απφ ηνλ επξσπατθφ ρψξν αθνξά ην 

πξφγξακκα ππνδνρήο ηεο Ννξβεγία, ην νπνίν πξνσζεί ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ απφ ην 

εηζαγσγηθφ θηφιαο πξφγξακκα. Δηδηθφηεξα ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη καζήκαηα 

λνξβεγηθήο γιψζζαο θαη λνξβεγηθήο θνπιηνχξαο, ελψ παξάιιεια, πξνεηνηκάδεη ην 

άηνκν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή ηελ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε. Καηά 

ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ιακβάλνπλ 

θαη εηδηθφ επίδνκα. Δπίζεο, ε δηάξθεηα θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ζε πεξίπησζε πνπ κία γπλαίθα γελλήζεη, ν παηέξαο παίξλεη άδεηα παηξφηεηαο δέθα 

εβδνκάδσλ. Ο ζηφρνο είλαη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη παηεξάδεο ζα πεξάζνπλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν κε ην παηδί ηνπο θαη φηη νη γπλαίθεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα. Δπηπξφζζεηα, έρεη ζρεδηαζηεί έλα πξφγξακκα 

ππνζηήξημεο γηα ηηο γπλαίθεο κε ηδηαίηεξα ρακειφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο (νκαιία, 

Παθηζηάλ, Μαξφθν, Σνπξθία, Αθγαληζηάλ θαη Ηξάθ) ψζηε λα εληαρζνχλ θαη απηέο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο (Advisory Committee, 2011). 

Ο Γήκνο Βαξθειψλεο ην 2007 πινπνίεζε έλα πξφγξακκα γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ νηθνγελεηψλ πνπ επαλελψλνληαη. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηε 

βειηίσζε ηεο ππνδνρήο θαη ηεο έληαμεο ησλ αηφκσλ πνπ έξρνληαη ζηελ Ηζπαλία σο 

κέιε νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο (ζηελ πιεηνςεθία αθνξά γπλαίθεο θαη παηδηά). 

Αξρηθά, γίλεηαη κηα ελεκέξσζε ζηνλ αηηνχληα γηα ηηο λνκηθέο δηαδηθαζίεο, ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην ξφιν ησλ γπλαηθψλ (κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηεο έκθπιεο 

βίαο) θ.ιπ. Ο επηδησθφκελνο ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ δεζκνί αλάκεζα ζηνλ 

αηηνχληα θαη ην πξφγξακκα ψζηε λα εληνπηζηνχλ εμαξρήο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ή 

πξνβιήκαηα. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο έληαμεο ησλ λέσλ κειψλ, ε νηθνγέλεηα 

ππνζηεξίδεηαη ηφζν κε εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε φζν θαη κε νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ήηαλ ε βειηίσζε ηνπ ζρεδίνπ ππνδνρήο 

ησλ κειψλ νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, ε πξφιεςε θνηλσληθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ 
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ζπγθξνχζεσλ θαη ε πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ ζηελ 

θνηλσληθή δσή. Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα δεκηνχξγεζε δείθηεο θηλδχλνπ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ δπλεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο λένπο θαη ηελ έκθπιε βία. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξνήιζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Μεηαλάζηεπζεο (EWSI, 

n.d.n). 

Μία αθφκε θαιή πξαθηηθή έληαμεο πνπ πινπνηήζεθε ζηελ Ηζπαλία, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην αιη θαη ζηε Εηξφλα, αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηξηψλ πνπ δνπλ ζε ρσξηά φπνπ ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη 

αλεπαξθήο. Δηδηθφηεξα ην πξφγξακκα πξνσζεί ηελ πξνζαξκνγή ησλ κεηαλαζηξηψλ ζην 

λέν ηνπο θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, παξέρνληάο ηνπο έλα βαζηθφ επίπεδν γλψζεο ηεο 

ηζπαληθήο γιψζζαο, εθπαίδεπζε γηα θαζεκεξηλά ζέκαηα (κέζα κεηαθνξάο, πγεία, 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θνηλσληθέο ππεξεζίεο), ςπρνινγηθή ππνζηήξημε γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζήο θαη ηεο απηνλνκίαο ηνπο θαη ελεκέξσζε γηα ηελ έκθπιε 

βία. Οη νκάδεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νξγαλψλνληαη κε βάζε ην πξνθίι ησλ γπλαηθψλ 

(επίπεδν γλψζεο ηεο γιψζζαο, επίπεδν θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, πεξίνδνο άθημεο ζηε 

ρψξα, θ.α.). Απφ ην 1999 έσο ην 2008 ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα 404 κεηαλάζηξηεο. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε GRAMC,
37

ε νπνία αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, παξνπζίαζε ζεηηθέο εζσηεξηθέο αμηνινγήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ 

ζε κεληαία βάζε. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ήηαλ θαη ζε απηή ηελ θαιή πξαθηηθή απφ ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο Ηζπαλίαο (EWSI, n.d.o). 

Σν 1995 ζην Βεξνιίλν πινπνηήζεθε κηα θαιή πξαθηηθή πνπ ζηφρεπε ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ κεηαλαζηξηψλ πνπ βηψλνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, φπσο νη κνλνγνλείο, 

θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, επηδηψρζεθε ε ελδπλάκσζε 

ησλ γπλαηθψλ απηψλ, ψζηε λα εληαρζνχλ ζηελ εξγαζία ή ηελ εθπαίδεπζε, λα 

δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηηο ελδννηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Σν πξφγξακκα πεξηειάκβαλε ζπκβνπιεπηηθή γηα: 

αλαδήηεζε εξγαζίαο ή θαηάξηηζεο, δηθαηψκαηα, ζηέγαζε, δηαδχγην, πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα, αλαδήηεζε δηθεγφξνπ, έκθπιε βία, πξνβιήκαηα πγείαο, δεκηνπξγία 

επηρεηξήζεσλ θαη απηναπαζρφιεζε. Δπίζεο, παξέρνληαλ κεηάθξαζε επίζεκσλ 

εγγξάθσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπο απφ ηηο κεηαλάζηξηεο. Κάζε ρξφλν 

ιάκβαλαλ κέξνο ζην πξφγξακκα πεξίπνπ 400-600 γπλαίθεο ελψ ην έρνπλ επηζθεθζεί 
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ζπλνιηθά πάλσ απφ 10.000. Οη ζπκκεηέρνπζεο εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα 

ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ, θάζε 

ρξφλν εθπνλνχληαλ εθζέζεηο απνηειεζκάησλ, ελψ ην έξγν έρεη ιάβεη πνιιά 

βξαβεία
38

γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηξηψλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

έγηλε απφ ηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε (EWSI, n.d.p). 

 Σν Κέληξν «FAKTI» ιεηηνπξγεί απφ ην 2002 ζηελ Κνπεγράγε θαη 

ππνζηεξίδεη κεηαλάζηξηεο πνπ βηψλνπλ έληνλν απνθιεηζκφ ζηελ θνηλφηεηα ηνπο θαη 

ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο. Οη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη ηνπ Κέληξνπ είλαη λα βειηησζνχλ 

νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ γπλαηθψλ, ε πγεία θαη ε ςπρηθή ηνπο θαηάζηαζε, ελψ νη 

καθξνπξφζεζκνη είλαη λα βειηησζνχλ νη θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο ψζηε λα εληαρζνχλ 

ζε θνηλσληθά δίθηπα. Σν Κέληξν δηαζέηεη πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ (καζήκαηα 

γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ, πγείαο, γπκλαζηηθήο, θ.α.) θαη θαζνδεγεί ηηο κεηαλάζηξηεο ζε 

θαζεκεξηλά ζέκαηα. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θνηλή ζπληζηακέλε φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Κέληξνπ είλαη λα δεκηνπξγείηαη έλα αίζζεκα ζπκκεηνρήο θαη 

αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ. Δπηπξφζζεηα, δηαζέηεη λνζνθφκα θαη θνηλσληθφ 

ιεηηνπξγφ γηα ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ. Απφ ην 2009 πνπ αμηνινγείηαη 

ην FAKTI (απφ ηελ Als Research), αλαθέξεηαη φηη θαηαθέξλεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο 

βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηνπ. Σν Κέληξν ρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ηνλ Γήκν ηεο πφιεο θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (EWSI, n.d.q). 

Έλα αθφκε ζπκβνπιεπηηθφ θέληξν πνπ πινπνίεζε κηα θαιή πξαθηηθή είλαη ην 

«YASEMIN» πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2007-2012 ζηε ηνπηγθάξδε. ηφρνο ηνπ 

Κέληξνπ ήηαλ ε ππνζηήξημε λέσλ κεηαλαζηξηψλ, νη νπνίεο εμαλαγθάδνληαλ ζε γάκν 

θαη αληηκεηψπηδαλ ελδννηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο ή βίσλαλ θαηαζηάζεηο ιεθηηθήο θαη 

ζσκαηηθήο βίαο ιφγσ ησλ παξαδφζεσλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο πξνέιεπζεο. 

Δπηπιένλ, ην Κέληξν παξείρε ζπκβνπιεπηηθή ζε δαζθάινπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, 

γηαηξνχο, εξγνδφηεο θαη ηξίηα άηνκα γεληθφηεξα, νη νπνίνη έξρνληαλ ζε επαθή κε απηέο 

ηηο γπλαίθεο θαη επηζπκνχζαλ λα ηηο βνεζήζνπλ. Ζ ζπκβνπιεπηηθή γηλφηαλ κέζσ 

ηειεθψλνπ ή ζηνλ ρψξν ηνπ Κέληξνπ αλάινγα κε ηε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ηεο 

γπλαίθαο. Γηα ηα έηε 2007-2012 δφζεθαλ 726 ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε 
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κεηαλάζηξηεο (εθ ησλ νπνίσλ νη 216 αθνξνχζαλ αλαγθαζηηθφ γάκν), 621 καζήηξηεο 

παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα πξφιεςεο, θαη 1.252 άηνκα παξαθνινχζεζαλ ηηο 

εθδειψζεηο πιεξνθφξεζεο. Σν Ηλζηηηνχην Καηαπνιέκεζεο Γηαθξίζεσλ θαη 

Πνηθηινκνξθίαο αμηνιφγεζε ζεηηθά ην πξφγξακκα, ελψ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνήιζε  

52% απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο θαη 42% απφ ην ίδξπκα «Evangelische 

Gesellschaft Stuttgart» (EWSI, n.d.r). 

Δπηπξφζζεηα, ην Γηαπνιηηηζηηθφ Κέληξν Γπλαηθψλ «Alma Terra» ζην Σνξίλν 

ηεο Ηηαιίαο δεκηνχξγεζε ηα έηε 2007-2009 έλα ρψξν ζπγθέληξσζεο γηα κεηαλάζηξηεο 

θαη γεγελείο γπλαίθεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ ζρέζεσλ. Δηδηθφηεξα ην 

Κέληξν  είρε σο ζηφρν ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ κεηαλαζηξηψλ παξέρνληαο ηνπο κηα 

πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηαιηθά καζήκαηα θαη ζεαηξηθά εξγαζηήξηα κέρξη 

δηαπνιηηηζκηθά πάξηπ. Σν Κέληξν πέηπρε ην βαζηθφ ηνπ ζηφρν θαη έιαβε ζεηηθή 

εζσηεξηθή αμηνιφγεζε. Θα πξέπεη αθφκε λα επηζεκαλζεί φηη ην έξγν ήηαλ απνηέιεζκα 

ζπλεξγαζίαο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ κε γπλαηθείεο ελψζεηο θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα ηνπ Piedmont θαη απφ ην Alma Terra (EWSI, n.d.s). 

ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο εζηίαζε ε αθφινπζε θαιή πξαθηηθή πνπ πινπνίεζε ν 

Γήκνο ηνπ Μπηικπάν (Ηζπαλία) ηελ πεξίνδν 2008-2013 κε ην πξφγξακκα «Ζ πγεία ησλ 

γπλαηθψλ ζηα ρέξηα ησλ γπλαηθψλ». Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε 

πξνψζεζε ηεο πγείαο ησλ κεηαλαζηξηψλ (ηδίσο απηψλ πνπ ήηαλ πεξηζσξηνπνηεκέλεο 

ζηηο θνηλφηεηεο ηνπο) θαη ε πξφιεςε ηεο έκθπιεο βίαο.  Σν πξφγξακκα είρε ηξεηο 

άμνλεο: ηε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηεο πγείαο, ηε ζηφρεπζε ζηηο πην απνκνλσκέλεο 

θνηλφηεηεο (ππνζαράξηα θαη βνξεηναθξηθαληθή) θαη ηελ πξνψζεζε ηεο απηνεθηίκεζεο 

ησλ γπλαηθψλ. Παξάιιεια, ηα κέζα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: 1)ε 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 2)ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

κεηαλαζηξηψλ κέζσ εμαηνκηθεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ γηα δεηήκαηα πγείαο θαη πξφιεςεο, 

κε έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε γηα ηνλ αθξσηεξηαζκφ ησλ γπλαηθείσλ γελλεηηθψλ 

νξγάλσλ, 3)ε δεκηνπξγία ελφο «Οδεγνχ γηα φιεο ηηο γπλαίθεο», σο εξγαιείν αλαθνξάο 

ζε ζέκαηα βίαο θαη πγείαο. ηα 5 έηε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαηδεχηεθαλ 167 άηνκα, 

ελεκεξψζεθαλ πάλσ απφ 758 γπλαίθεο θαη δηαλεκήζεθαλ πεξίπνπ 5.000 Οδεγνί ζε 8 

γιψζζεο (αξαβηθά, θηλέδηθα, αγγιηθά, βαζθηθά, γαιιηθά, πνξηνγαιηθά, ξνπκαληθά, 

ηζπαληθά). Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα έιαβε πάξα πνιιέο δηαθξίζεηο,
39

ελψ ε 

                                                           
39

 πγθεθξηκέλα, επηιέρζεθε σο νξζή πξαθηηθή ην 2010 απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Μεηαλάζηεπζεο 

ηεο Ηζπαλίαο, ελψ ην Δπξσπατθφ Γίθηπν OPEN Cities ην 2011 ην ζπκπεξηέιαβε σο Βέιηηζηε Πξαθηηθή 
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ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνήιζε 50% απφ ην ΔΣΔ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη 50% απφ 

δεκνηηθνχο πφξνπο (EWSI, n.d.t).   

Οκνίσο, ην Κέληξν Γελλήζεσλ Födelsehuset ζην Γθέηελκπνξγθ ηεο νπεδία ην 

2008 πινπνίεζε ηελ θαιή πξαθηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο «Οη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο 

σο «doula» θαη δηαπνιηηηζκηθέο δηακεζνιαβήηξηεο». Οκάδα-ζηφρν απνηέιεζαλ νη 

έγθπεο κεηαλάζηξηεο πνπ δελ κηινχζαλ ζνπεδηθά. Αλαιπηηθφηεξα, νη κεηαλάζηξηεο κε 

θαιή γλψζε ηεο ζνπεδηθήο γιψζζαο (απνθαινχληαη «doula») ππνζηήξηδαλ λέεο 

κεηαλάζηξηεο έγθπεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, πξηλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ. Δπίζεο, νη doula βνεζνχζαλ ζηελ δηεξκελεία θαη 

ιεηηνπξγνχζαλ σο ζχλδεζκνο κεηαμχ ησλ κεηαλαζηξηψλ θαη ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

Σν πξφγξακκα δεκηνχξγεζε αθφκε εηδηθέο νκάδεο γνληθήο εθπαίδεπζεο γηα γπλαίθεο 

κεηαλάζηξηεο απφ ηε νκαιία, ηελ Αηζηνπία θαη ηελ αξαβηθή ρεξζφλεζν. Ζ αμηνιφγεζε 

έγηλε απφ ην Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Skövde ην 2009, απφ ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε φηη ην 

έξγν είρε κεγάιν αληίθηππν ζην αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ κεηέξσλ κεηαλαζηξηψλ θαη 

ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Σν έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε 

απφ ην ΔΣΔ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ (EWSI, n.d.u). 

ηελ Κνπεγράγε ην 2008 πινπνηήζεθε ε θαιή πξαθηηθή «Οη κεηέξεο ηεο 

γεηηνληάο», κε ζηφρν νη κεηαλάζηξηεο κνλνγνλείο λα ιάβνπλ βνήζεηα απφ Γαλέδεο πνπ 

εθπαηδεχνληαλ γηα λα γίλνπλ «νη κεηέξεο ηεο γεηηνληάο». θνπφο ηνπ έξγνπ ήηαλ θαη νη 

δχν νκάδεο λα γίλνπλ πην δξαζηήξηεο ζηελ αλαηξνθή θαη έληαμε ησλ παηδηψλ θαη λα 

δεκηνπξγεζεί, παξάιιεια, έλα δίθηπν κέζα απφ ην νπνίν νη κεηαλάζηξηεο ζα 

ελδπλακσζνχλ, ζα βειηηψζνπλ ηηο γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη ζα απμήζνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε επίπεδν γεηηνληάο. Οη «κεηέξεο ηεο γεηηνληάο» πξνζπαζνχζαλ, 

αθφκε, λα βνεζήζνπλ ηε κεηαλάζηξηα λα αλαπηχμεη δεζκνχο κε ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη 

ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ
40

ην 2012 αλαθέξεη φηη νη Γαλέδεο 

πνπ έιαβαλ εθπαίδεπζε ήηαλ ην 2008:9, ην 2009:19, ην 2010:15, ην 2011:66 θαη ην 
                                                                                                                                                                          
ζηηο Δπηιεγκέλεο Μειέηεο Πεξηπηψζεσλ πνπ έθαλε. Δπηπιένλ, έιαβε δηεζλή αλαγλψξηζε γηα ηε βειηίσζε 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο απφ ην έξγν Πφιεηο ηεο Μεηαλάζηεπζεο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Ίδξπκα 

Bertelsmann θαη ην Ίδξπκα Maytree ην 2012. Σέινο, επηιέρζεθε αλάκεζα ζηα 160 έξγα πνπ 

αλαγλσξίζζεθαλ σο πξσηνβνπιίεο δηεζλνχο θαηάξηηζεο απφ ην European Migration Integration 

Academy. 

40
 Σν πξφγξακκα αμηνινγήζεθε εμσηεξηθά απφ ην Γαληθφ Κέληξν Αλαγέλλεζεο Αζηηθψλ Πεξηνρψλ θαη 

Κνηλνηηθήο Αλάπηπμεο ην 2010 θαη απφ ηελ MHT Consult ην 2012. Οη ζπζηάζεηο πνπ έγηλαλ ην 2012 

ήηαλ λα νξίζεη ν νξγαληζκφο ηνλ ξφιν ηνπ ζε ζρέζε κε απηφλ ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα εμεηαζηεί 

ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο ελφο ζψκαηνο «παηέξσλ γεηηνληάο». 
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2012:138. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ πξνήιζε ηφζν απφ δεκφζηνπο, φζν θαη απφ 

ηδησηηθνχο θαη ηνπηθνχο θνξείο (EWSI, n.d.v). 

Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε θαιή πξαθηηθή πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθζηξαηεία 

«Leila and Ali», ε νπνία είρε σο ζηφρν λα πξναρζεί ε ζπδήηεζε γηα ηνπο έκθπινπο 

ξφινπο ζηηο κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο. Ζ εθζηξαηεία πινπνηήζεθε απφ ην Κέληξν 

Μεηαλαζηξηψλ ηνπ Βειγίνπ ην 2007-2008 θαη ελζάξξπλε ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο 

λα ζπδεηνχλ  ζέκαηα φπσο είλαη ε θαηαλνκή ησλ νηθηαθψλ θαζεθφλησλ, ε αλαηξνθή 

ησλ παηδηψλ, θ.ιπ. Αλαιπηηθφηεξα, ε εθζηξαηεία πεξηειάκβαλε ηέζζεξα ζθίηζα ζηα 

νιιαλδηθά, ηα αξαβηθά θαη ηα ηνπξθηθά, ηα νπνία δηαλεκήζεθαλ ζε αθίζεο ζηα 

ηνπξθηθά θαη καξνθηλά εζηηαηφξηα θαη ζε βηβιηνζήθεο. Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθε κηα 

ηζηνζειίδα γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη γηα λα πξνζθέξεη έλα θφξνπκ ζπδήηεζεο 

γηα ηα πξφηππα ησλ θχισλ. Παξάιιεια, δηεμήρζεζαλ δηαιέμεηο, ηηο νπνίεο 

παξαθνινχζεζαλ 1.000 άηνκα θαη δηνξγαλψζεθε κία ζεαηξηθή παξάζηαζε, ε νπνία 

έπαημε ζε πέληε πφιεηο θαη ηελ παξαθνινχζεζαλ ζπλνιηθά 1.500 άηνκα. Αθφκε, 

θαζηεξψζεθε ε Ζκέξα ηεο Οηθνγέλεηαο ζε 45 ηδακηά ηνπ Βειγίνπ, φπνπ θαηά ηελ 

πξνζεπρή ηα ηδακηά δηέζεηαλ ρξφλν γηα λα ζπδεηεζνχλ  ζέκαηα έκθπισλ πξνηχπσλ. 

Απφ ηελ αμηνιφγεζε πξνέθπςε ε αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί έλα έληππν γηα ηνπο γνλείο 

ζρεηηθά κε ηα ζηεξεφηππα ηεο δηαπαηδαγψγεζεο. Οη παξαπάλσ πξσηνβνπιίεο 

αλαπηχρζεθαλ, ζηε ζπλέρεηα, θαη γηα ηνπο/ηηο κεηαλάζηεο/ζηξηεο ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, ηεο Αθξηθήο θαη ηνπ Παθηζηάλ. Οη πφξνη ηνπ έξγνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ 

Κεληξηθή Κπβέξλεζε (EWSI, n.d.w). 

Σν πξφγξακκα «Αλάκεζα» ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Αζηπλνκίαο ηνπ Βεξνιίλνπ, ην 

νπνίν πινπνηήζεθε κε ίδηνπο πφξνπο ην 2011-2012, είρε σο ζηφρν νη απνκνλσκέλεο 

κνπζνπικάλεο γπλαίθεο θαη νη αζηπλνκηθνί λα αλαπηχμνπλ δηαπνιηηηζκηθέο ζρέζεηο. 

πγθεθξηκέλα, νη αζηπλνκηθνί ζπλαληνχζαλ ηηο γπλαίθεο (έσο 15) ζηε γεηηνληά ηνπο θαη 

κεηαθηλνχληαλ καδί ηνπο κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ζην θέληξν ηνπ Βεξνιίλνπ, 

έηζη ψζηε λα πξνσζεζεί ε απηνλνκία ησλ κεηαλαζηξηψλ θαη λα εληζρπζεί ην αίζζεκα 

αζθάιεηαο. Έπεηηα νη αζηπλνκηθνί ηηο μελαγνχζαλ ζηα αμηνζέαηα ηνπ Βεξνιίλνπ κε 

ζηφρν λα ηαπηηζηνχλ κε ηελ πφιε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο ελεκεξψλνληαλ γηα 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο αζηπλνκίαο, γηα δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο θαη γηα 

ζέκαηα θπθινθνξίαο. Σν έξγν πξνθάιεζε κεγάιν ελδηαθέξνλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, ελψ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2010 έιαβε ηε δεχηεξε ζέζε ζην 

Δζληθφ Βξαβείν Δλζσκάησζεο (EWSI. n.d.x).   
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 Σν πξφγξακκα «Οη Σεηάξηεο ησλ Γπλαηθψλ» απνηέιεζε κηα ελδηαθέξνπζα 

θαιή πξαθηηθή πνπ πινπνηήζεθε ζηε Βαξζνβία ην 2013-2014 απφ ην Ίδξπκα νκαιίαο 

θαη είρε σο νκάδα-ζηφρν ηηο γπλαίθεο πνπ είλαη ζε κηθηνχο γάκνπο. Δηδηθφηεξα ζθνπφο 

ηνπ έξγνπ ήηαλ ε αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ ζρέζεσλ θαη ε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία 

ησλ γπλαηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζε κηθηνχο γάκνπο, αθνξνχζε δειαδή είηε γεγελείο 

γπλαίθεο πνπ είραλ παληξεπηεί αιινγελή είηε κεηαλάζηξηεο πνπ είραλ παληξεπηεί 

γεγελή. Οη γπλαίθεο ζπλαληηφληαλ θάζε Σεηάξηε θαη ζπδεηνχζαλ θαζεκεξηλά δεηήκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο θχζεσο θαη αληάιιαδαλ εκπεηξίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

πνιππνιηηηζκηθψλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Σν έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΔΣΔ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ (EWSI, (n.d.y). 

Δπίζεο, πξσηφηππε θαιή πξαθηηθή έληαμεο είλαη απηή πνπ πινπνίεζε ην Δζληθφ 

Κέληξν Πνδειάηνπ ηεο Οιιαλδίαο ην 2004 κε ην έξγν «Κάλνληαο πνδήιαην καδί». Ο 

ζηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ νη κεηαλάζηξηεο πνπ πξνέξρνληαλ, ζπρλά, απφ κηα κε-

πνδειαηηθή θνπιηνχξα λα κάζνπλ λα θάλνπλ πνδήιαην. Έηζη, έξρνληαλ ζε επαθή κε 

ηηο ληφπηεο γπλαίθεο πνπ ήηαλ δηαηεζεηκέλεο λα ηηο δηδάμνπλ φρη κφλν πψο λα 

νδεγήζνπλ έλα πνδήιαην αιιά θαη νδεγηθή ζπκπεξηθνξά. Σν πξφγξακκα πηνζεηήζεθε 

απφ δεθαπέληε δήκνπο θαη έιαβε ην βξαβείν γηα ηελ έληαμε ηνπ Σακείνπ Edgar 

Doncker. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνήιζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δήκνπο, ην 

Πνξηνθαιί Σακείν θαη απφ ηνπηθνχο θνξείο (EWSI, n.d.z). 

Σέινο, αμηνζεκείσην είλαη θαη ην έξγν «Γπλαίθεο ζηε ζθελή: ε ζεαηξηθή 

πξνζέγγηζε» πνπ πινπνηήζεθε ζηε Νάπνιε ηεο Ηηαιίαο ην 2013 απφ ηνλ θνηλσληθφ 

ζπλεηαηξηζκφ “Dedalus” θαη ηελ νξγάλσζε Associazione Femminile Plurale κε ίδηνπο 

πφξνπο. πγθεθξηκέλα, ην έξγν παξείρε ζεαηξηθά εξγαζηήξηα, ζηα νπνία ζπκκεηείραλ 

κεηαλάζηξηεο θαη γεγελείο γπλαίθεο, κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζεάηξνπ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ. Σα εξγαζηήξηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

πιαίζην ελφο Κέληξνπ γηα γπλαίθεο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί απφ ην 1979. Σν Κέληξν απηφ 

παξέρεη, επίζεο, ζηηο κεηαλάζηξηεο ζπκβνπιεπηηθή γηα ζέκαηα θχινπ, καζήκαηα 

ηηαιηθήο γιψζζαο, καζήκαηα καγεηξηθήο θαη ξαπηηθήο, ελψ ιεηηνπξγεί θαη εηθνληθφ 

κνπζείν (M.N.I.Mi, ρ.ρ.α). 
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3.4 Καλέρ ππακηικέρ ενεπγού ζςμμεηοσήρ ζηα κοινά 

3.4.1. Δλληνική εμπειπία 

Όζνλ αθνξά ηηο θαιέο πξαθηηθέο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηα 

θνηλά, ζηελ Διιάδα δεκηνπξγήζεθε ην 2008 ην Γίθηπν Δλίζρπζεο ηήξημεο 

Μεηαλαζηξηψλ (ΓΔ Με) απφ ΜΚΟ, νξγαλψζεηο κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ θαη ηελ 

Παλαηηηθή Έλσζε Καζαξηζηξηψλ θαη Οηθηαθνχ Πξνζσπηθνχ κε ίδηνπο πφξνπο. Σν ΓΔ 

Με έζεζε σο ζηφρνπο ηνπ ηελ ελδπλάκσζε ησλ κεηαλαζηξηψλ γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο, ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηνπο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νξγαλψζεσλ. Δπηπξφζζεηνη 

ζηφρνη ηνπ Γηθηχνπ ήηαλ ε κεδεληθή αλνρή ζε φιεο ηηο κνξθέο βίαο, ε ελζσκάησζε ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο πνιηηηθέο θνηλσληθήο έληαμεο θαη κεηαλάζηεπζεο, ε 

αλάδεημε ζεηηθψλ πξνηχπσλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ θαη ε άζθεζε πίεζεο γηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαλάζηξηεο. Δπίζεο, ην Γίθηπν επεδίσμε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

επξχηεξεο θνηλσλίαο γηα ηα δεηήκαηα ησλ κεηαλαζηξηψλ αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

αιιειεγγχεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο ελψζεηο. ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γηθηχνπ 

θαηαγξάθνληαη ηα εμήο: 1)νη κεηαλάζηξηεο αλέιαβαλ ελεξγφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

αηδέληαο ηνπ ΓΔ Με, 2)ζπκκεηείραλ ζην Γίθηπν θαη ζηηο δξάζεηο ηνπ ηζφηηκα κε ηηο 

Διιελίδεο γπλαίθεο, 3)πινπνηήζεθε θακπάληα γηα ηε ξχζκηζε ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο, 

4)εθπνλήζεθε εκπεηξηθή έξεπλα γηα ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο ζηνλ θιάδν ηεο 

νηθηαθήο εξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΗΝΔ ΓΔΔ θαη ην επξσπατθφ πξφγξακκα 

EPIM- European Program for Integration and Migration. Σν ΓΔ Με είρε πινχζηα 

δξάζε κέρξη ην 2011, έθηνηε, φκσο, έρεη ελ κέξεη αδξαλήζεη ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ. Ζ 

αμηνιφγεζε ηνπ M.N.I.Mi αλαθέξεη φηη ην ΓΔ Με ιεηηνχξγεζε σο πιαίζην 

ελδπλάκσζεο, ζην νπνίν νη κεηαλάζηξηεο ιεηηνχξγεζαλ σο πνιηηηθά ππνθείκελα πνπ 

απηελεξγνχλ ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηεο θνξείο πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο. Δπίζεο, ε αμηνιφγεζε επηζεκαίλεη φηη ην Γίθηπν θαηέζηεζε ζαθή ηε 

δηάζηαζε ηνπ θχινπ, ελψ Διιελίδεο θαη κεηαλάζηξηεο ζπλεξγάζηεθαλ, αληάιιαμαλ 

εκπεηξίεο θη επεμεξγάζηεθαλ εθαηέξσζελ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο. Σέινο, αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ην Γίθηπν ζπκκεηείρε ζηελ παλειιήληα θακπάληα επαηζζεηνπνίεζεο 

θαηά ηεο έκθπιεο βίαο θη ελάληηα ζην trafficking «Εήζε Ξαλά!», ε νπνία θαηαγξάθεθε 

σο θαιή πξαθηηθή ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο GendeRIS (M.N.I.Mi, 

ρ.ρ.β). 
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3.4.2. Δςπυπαφκή εμπειπία 

ηνλ επξσπατθφ ρψξν, θαηαγξάθεθε κηα θαιή πξαθηηθή ζηελ Ακηέλε ηεο 

Γαιιίαο ην 1997, φπνπ γπλαίθεο απφ ηελ ππνζαράξηα Αθξηθή δεκηνχξγεζαλ ην Γίθηπν 

«Ζ κία γηα ηελ άιιε». Αλ θαη ην Γίθηπν μεθίλεζε σο άηππε ζπγθέληξσζε ησλ 

γπλαηθψλ γηα λα ζπδεηνχλ ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ, ζηε ζπλέρεηα 

κεηαηξάπεθε ζε ηνπηθή έλσζε κε πέληε άηνκα πξνζσπηθφ. Σν Γίθηπν είλαη αλνηρηφ ζε 

θάζε γπλαίθα θαη παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο 

πξνβιεκάησλ. Δπίζεο, εμνπιίζηεθε ζηαδηαθά κε ηα δηθά ηνπ κέζα θαη πξνζθέξεη 

πνηθηιία παξνρψλ, φπσο θνκκσηήξην, θξνληίδα παηδηψλ, γπκλαζηήξην θ.ιπ., ελψ 

ζπκκεηέρεη ζε πνιπάξηζκα πξνγξάκκαηα θαη ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο δνκέο (π.ρ. 

πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θ.α.). Πιένλ, ην Γίθηπν έρεη εδξαησζεί θαη δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηαζεξά ζηελ πεξηνρή ελψ παξαβξίζθεηαη ζε θάζε ηνπηθή ζπλάληεζε σο ζεκαληηθφο 

ηνπηθφο θνξέαο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνέξρεηαη απφ ην Γήκν, ηελ Πεξηθέξεηα θαη ην 

Κξάηνο (EWSI, n.d.aa). 

Δπηπξφζζεηα, ην Ηλζηηηνχην Πνιππνιηηηζκηθήο Αλάπηπμεο ζηελ Οιιαλδία 

πινπνίεζε ηα έηε 2006-2007 ην έξγν «πκκεηνρή ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ πνιηηηθή» κε 

ζηφρν ηελ ζπκβνιή ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο κέζσ ηεο αλεπίζεκεο 

ζπκκεηνρήο. πγθεθξηκέλα ην πξφγξακκα εθπαίδεπζε, αξρηθά, νξηζκέλεο γπλαίθεο 

κεηαλάζηξηεο, νη νπνίεο, ζηε ζπλέρεηα, ζα έζεηαλ έλα πνιηηηθφ δήηεκα ζηνλ θνηλσληθφ 

ηνπο θχθιν (π.ρ. ζηηο κεηέξεο ησλ ζπκκαζεηψλ ησλ παηδηψλ ηνπο). Οη απφςεηο απηέο ζα 

θαηαγξάθνληαλ θαη ζα κεηαθέξνληαλ ζην Ηλζηηηνχην φπνπ ζα γίλνληαλ επεμεξγαζία 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε απφ 

ηελ Δπαξρία ηεο Οπηξέρηεο (EWSI, n.d.bb). 

Ο Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ «Σα ηνπηθά ζπκβνχιηα έληαμεο κεηαλαζηψλ ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ» (2011) πξνηείλεη σο θαιή πξαθηηθή (ε νπνία εζηηάδεη κεηαμχ 

άιισλ θαη ζηε γπλαίθα κεηαλάζηξηα) ιεηηνπξγίαο ησλ ΔΜ ην Γήκν ηνπ 

ηξαζβνχξγνπ. Δηδηθφηεξα ην 1992 ζπζηάζεθε ην «Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην 

Αιινδαπψλ Καηνίθσλ ηνπ ηξαζβνχξγνπ», ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ 

αληηπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ. Κχξηνο ζθνπφο 

ηνπ ήηαλ λα απνηειέζεη έλαλ επίζεκν θαη αλαγλσξηζκέλν θνξέα ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ 

κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ θαη ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο ψζηε λα πξνζθέξεη ζηνπο 

κεηαλάζηεο/ζηξηεο ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο. Σν πκβνχιην 
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ζπγθαιείηαη κία θνξά ην κήλα γηα λα εμεηάζεη θαζεκεξηλά ζέκαηα ηεο δσή ησλ 

κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ. Έρεη επηά ππνεπηηξνπέο γηα: α)ηηο γπλαίθεο, β)ηε ζηέγαζε, γ)ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, δ)ηνλ πνιηηηζκφ, ε)ηελ εθπαίδεπζε, ζη)ηελ παηδηθή θξνληίδα 

θαη δ)ηνπο λένπο. Κάζε ππνεπηηξνπή φηαλ ζπγθαιείηαη είλαη αλνηθηή ζηνπο 

αληηπξνζψπνπο φισλ ησλ ηνπηθψλ ζπιιφγσλ θαη ζε νπνηνδήπνηε άηνκν ελδηαθέξεηαη 

γηα ηε ζρεηηθή ζεκαηηθή. Σέινο, δεκνζηεχεη έλα κεληαίν θαη έλα ηξηκεληαίν 

ελεκεξσηηθφ δειηίν.  

Μία ηειεπηαία ελδηαθέξνπζα θαιή πξαθηηθή απνηειεί ην Δπξσπατθφ Γίθηπν 

Μεηαλαζηξηψλ (ENoMW), ην νπνίν ιεηηνπξγεί απφ ην 2006 θαη απνηειείηαη απφ έλα 

δίθηπν ΜΚΟ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ πνπ ππεξαζπίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηξηψλ. 

Δηδηθφηεξα ην Γίθηπν αλαπηχρζεθε κε επξσπατθνχο πφξνπο θαη έρεη ηνπο εμήο ζηφρνπο: 

1)πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο θαη βειηίσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ, 2)παξαγσγή ζπλαθνχο πιηθνχ θαη πξνηάζεσλ πνιηηηθήο γηα φια ηα 

πεδία ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ πνπ αθνξνχλ ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηξηψλ, 3)ζπκβνιή 

ζην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ δξάζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαλάζηξηεο, 

4)εθπξνζψπεζε ησλ νξγαλψζεσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ Γηθηχνπ θαη άζθεζε πίεζεο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, θαη 5)ελίζρπζε ησλ νξγαλψζεσλ ησλ κεηαλαζηξηψλ κέζσ 

πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο. ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ θαιήο πξαθηηθήο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε επεμεξγαζία-κειέηε απφ ην Γίθηπν δεηεκάησλ ησλ κεηαλαζηξηψλ 

ζρεηηθά κε: 1)ηελ εθπαίδεπζε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, 2)ην 

άζπιν, 3)ηελ πγεία, 4)ηελ έκθπιε βία, 5)ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, θαη 6)ηε ζπκκεηνρή 

ζηε δεκφζηα θαη πνιηηηθή δσή. Δπίζεο ην Γίθηπν εθπνλεί εθζέζεηο, δηεμάγεη έξεπλεο, 

εθδίδεη θπιιάδηα θαη κπξνζνχξεο θαη ζπκκεηέρεη ζε αθξνάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, ζε ζπλέδξηα, ζε εθδειψζεηο θ.ιπ. Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απφ 

ην 2010 θαη κεηά ην Γίθηπν έρεη θαηαθέξεη λα απνηειεί ζπλνκηιεηή ηεο ΔΔ γηα ηα 

δεηήκαηα ησλ κεηαλαζηξηψλ θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

δηαβνπιεχζεηο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν (M.N.I.Mi, ρ.ρ.γ). 

3.5 ςμπεπαζμαηικέρ παπαηηπήζειρ 

Οη θαιέο πξαθηηθέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ επηθεληξψλνληαη ζε δεηήκαηα 

θαηάξηηζεο, εθπαίδεπζεο, αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, ζπκβνπιεπηηθήο γηα πξνζσπηθή 

ελδπλάκσζε θαη πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο. Δπίζεο, παξνπζηάζηεθαλ θαιέο 

πξαθηηθέο πνπ ζηφρν είραλ ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε, ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 
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δηαθξίζεσλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξφζβαζε ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ηελ 

αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο γεγελείο. Ο ηνκέαο, ν νπνίνο πζηεξεί ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ θαιψλ πξαθηηθψλ είλαη εθείλνο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηα 

θνηλά. Σν απνηέιεζκα απηφ αληαλαθιά ηε γεληθφηεξε έιιεηςε πνιηηηθψλ ζηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηα πνιηηηθά δξψκελα.  

Δπηπξφζζεηα, νη θαιέο πξαθηηθέο πνπ δηεξεπλήζεθαλ παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο 

σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο δξάζεο ηνπο θαη δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηε κέζνδν 

πινπνίεζήο ηνπο. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε φηη νη θαιέο πξαθηηθέο ζηνρεχνπλ, θπξίσο, 

ζε κηθξέο νκάδεο κεηαλαζηξηψλ πνπ είλαη εχθνια  δηαρεηξίζηκεο. Αμηνζεκείσην είλαη, 

αθφκε, φηη ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ εκπιέθεηαη κεγάινο αξηζκφο θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ, φπσο δεκφζηνη θνξείο, ΜΚΟ, Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, Κέληξα 

Γπλαηθψλ θαη θνξείο κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ, ελψ ν ξφινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

δηαθαίλεηαη ηδηαίηεξα θξίζηκνο. Όκσο, αλάινγα  µε  ηηο  εζληθέο  παξαδφζεηο  θαη  

πνιηηηθέο ηεο θάζε ρψξαο, παξαηεξνχκε λα εκπιέθεηαη κεγαιχηεξνο ή κηθξφηεξνο 

αξηζκφο θνηλσληθψλ εηαίξσλ.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ έληαμεο κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ ζηελ Διιάδα, 

αιιά θαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ επξσπατθψλ θαιψλ πξαθηηθψλ, πινπνηήζεθε εληφο ησλ 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα νη 

κεηαλάζηεο θαη εηδηθφηεξα νη κεηαλάζηξηεο, δελ απνηέιεζαλ δηαθξηηή νκάδα-ζηφρν, 

αιιά εληάζζνληαλ ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία «θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο». Οη 

ειιεληθέο θαιέο πξαθηηθέο γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ, νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη απφ ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ζπζρεηίδνληαη κε: α)ηελ 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, β)ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε γηα ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, γ)ηηο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο, δ)ηελ πξφζβαζε ζηελ εξγαζία θαη 

ηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ θαη, ηέινο, κε ε)ηε δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην 

ρψξν εξγαζίαο (ΔΚΚΔ, 2011) 

Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ Διιάδα αλέθπςαλ 

πνηθίιεο αδπλακίεο θαη δπζθνιίεο. Δηδηθφηεξα νη πεξηνξηζκνί πνπ επέβαιαλ νη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο, ζπρλά, είραλ σο απνηέιεζκα ην έξγν λα κελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηεο νκάδαο-

ζηφρνπ (ΔΚΚΔ, 2011). Σα αλσηέξσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ απνζπαζκαηηθφ θαη 

ζπγθπξηαθφ ηξφπν εθαξκνγήο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, είραλ σο ζπλέπεηα, λα µελ 
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ππάξμεη θεθαιαηνπνίεζε ηνπ πξνζδνθψκελνπ νθέινπο θαη νη θαιέο πξαθηηθέο λα κελ 

ελζσκαησζνχλ σο έλα εληαίν ζχλνιν πνιηηηθήο. Όζνλ αθνξά ηα ιηγνζηά πξνγξάκκαηα 

πνπ πινπνηήζεθαλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία µφλν απφ εζληθνχο πφξνπο, δηαπηζηψζεθε 

φηη απηά είραλ κεγαιχηεξε επειημία σο πξνο ηελ επηινγή ηεο νκάδαο-ζηφρνπ, ελψ νη 

δξάζεηο ηνπο εζηίαδαλ, θπξίσο, ζηελ εθκάζεζε γιψζζαο θαη ζηελ δηαπνιηηηζµηθή 

εθπαίδεπζε (ΔΚΚΔ, 2011). Παξφιν πνπ ε ειιεληθή εκπεηξία ζηηο θαιέο πξαθηηθέο 

έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ εκπεξηέρεη δξάζεηο θαηλνηνκηθνχ ραξαθηήξα, απηέο 

παξέκεηλαλ ζε πηινηηθφ ζηάδην εθφζνλ δελ εμαζθαιίζηεθε ε ζπλέρηζε θαη ε βειηίσζε 

ηνπο. Ζ έιιεηςε ζπλέρεηαο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ παξαηεξείηαη επηδξά αξλεηηθά 

ζηε ζπζζψξεπζε ηερλνγλσζίαο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, θαζψο θαη ζηελ 

πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθνκίδνπλ (ΔΚΚΔ, 2011). 

Ζ απφπεηξα ζχγθξηζεο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ, ελέρεη δπζθνιίεο, θαζφηη θάζε ρψξα έρεη δηαθνξεηηθή εζληθή 

πνιηηηθή,  εζληθφ  ζεζκηθφ πιαίζην, νξηζκνχο ηνπ κεηαλάζηε, δνκέο θαη ππεξεζίεο, 

ρξεκαηνδνηηθά πιαίζηα αιιά θαη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαλάζηεπζεο. 

Δμίζνπ δχζθνιε είλαη θαη ε ζχγθξηζε ησλ ειιεληθψλ θαιψλ πξαθηηθψλ κε ηηο 

επξσπατθέο, θαζφηη ε επξσπατθή εκπεηξία δελ είλαη εληαία θαη νκνηνγελήο.  

Παξά, επνκέλσο, ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ 

κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη ηεο Διιάδαο ζα κπνξνχζε λα επηζεκαλζεί φηη ε 

επξσπατθή θαη ε ειιεληθή εκπεηξία θαιψλ πξαθηηθψλ ζπγθιίλνπλ ζηα εμήο: α)ην 

αληηθείκελν ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη εκθαλίδνπλ νκνηφηεηεο, πξνθαλψο ιφγσ 

ηνπ φηη νη δξάζεηο απηέο εληάζζνληαη ζε θνηλά επξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά πιαίζηα, β)νη 

δξάζεηο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ είλαη πνιπεπίπεδεο θαη νη εκπιεθφκελνη θνξείο 

πνιπάξηζκνη, δεκηνπξγψληαο έλα επξχ θάζκα ζπλεξγεηψλ, γ)νη δξάζεηο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε κεηαλάζηξηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο, πξάγκα ην νπνίν αθήλεη λα 

δηαθαλεί µηα πζηέξεζε σο πξνο ηηο mainstreaming πνιηηηθέο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. 

Σέινο, ε επξσπατθή θαη ε  ειιεληθή  εκπεηξία ζηηο θαιέο πξαθηηθέο έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ απνθιίλνπλ σο πξνο ηα εμήο: α)ζηηο επξσπατθέο ρψξεο ηα πξνγξάκκαηα 

ζπρλά κεηαηξέπνληαη ζε δνκέο, ζπζηεκαηνπνηνχληαη θαη απνθηνχλ δπλαηφηεηα 

βειηίσζεο, ελψ ζηελ Διιάδα απηφ ζπλήζσο δελ ζπκβαίλεη, β) ζηηο επξσπατθέο ρψξεο νη 

δξάζεηο ζρεηίδνληαη άκεζα µε ην αληηθείκελν ηνπ θνξέα πινπνίεζεο, ελψ ζηελ Διιάδα 

δελ ηζρχεη πάληνηε απηή ε ζρέζε, γ)ζηηο επξσπατθέο ρψξεο εληνπίζηεθαλ αξθεηέο θαιέο 

πξαθηηθέο ζε επίπεδν δνκψλ, ελψ ζηελ Διιάδα απηά ηα παξαδείγκαηα είλαη ιίγα, δ)ζε 
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επξσπατθφ επίπεδν νη θαιέο πξαθηηθέο ζπλδένληαη ζηελφηεξα κε ηελ απαζρφιεζε, ελψ 

ζηελ Διιάδα αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ είζνδν ζηελ 

απαζρφιεζε. 

 

Πποηάζειρ – ςμπεπάζμαηα 

 

Γηα ηελ επηηπρή πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ ηίζεηαη σο βαζηθή πξνυπφζεζε ε 

γλψζε ησλ πνιηηηθψλ ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί νη θαιέο 

πξαθηηθέο. Δπίζεο, ε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο κηαο θαιήο πξαθηηθήο, είηε αθνξά 

επξσπατθή είηε ειιεληθή πξαθηηθή, πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε πνηνη είλαη νη θνξείο θαη 

νη δνκέο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ πινπνηήζεθαλ νη δξάζεηο, απφ ηηο νπνίεο 

αλαδείρζεθαλ νη θαιέο απηέο πξαθηηθέο, έηζη ψζηε λα θαηαλνεζνχλ φια ηα ζρεηηθά µε 

ηελ εθαξκνγή ηνπο δεηήκαηα. Σν επφκελν ζηάδην είλαη λα αλαδεηεζνχλ ηπρφλ 

αλαινγίεο κεηαμχ ηεο δνκήο εληφο ηεο νπνίαο απηέο έρνπλ εθαξκνζζεί θαη ηεο δνκήο 

πνπ θαιείηαη λα ηηο εθαξκφζεη (αλαινγίεο π.ρ. σο πξνο ην είδνο ηεο δνκήο θαη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο). Δπίζεο, καδί µε ηε κεηαθνξά ηεο θαιήο πξαθηηθήο 

απαηηείηαη θαη ε κεηαθνξά ηεο ηερλνγλσζίαο ηεο. 

Δπηπιένλ, θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ ζα εθαξκνζζνχλ νη 

θαιέο πξαθηηθέο, πξέπεη λα ειεγρζνχλ παξάγνληεο φπσο είλαη: 1)ε πηνζέηεζε θαιψλ 

πξαθηηθψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο «θαιέο», βάζεη απνδείμεσλ θαη αμηφπηζησλ 

απνηειεζκάησλ, 2)ε ζχλδεζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ µε ηηο πθηζηάκελεο θαη ηηο λέεο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο πνιηηηθήο, 3)ε αληηκεηψπηζε πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ, πνπ νη πθηζηάκελεο πξαθηηθέο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

θαιχςνπλ, 4)ε ζηφρεπζή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

πθίζηαληαη πην έληνλα ηηο ζπλέπεηεο ελφο πξνβιήκαηνο, 5)ε ελζσκάησζε ηνπο ζηελ 

πνιηηηθή αηδέληα σο κφληκν ζηνηρείν, 6)ε ειθπζηηθφηεηα πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ 

ζηνπο δηακνξθσηέο ηεο πνιηηηθήο, 7)ε βησζηκφηεηα ηνπο πέξα απφ ηνλ ρξνληθφ 

νξίδνληα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο απφ θάπνην πξφγξακκα ή πξσηνβνπιία. 

Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε κηαο θαιήο πξαθηηθήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε θαη 

άιιεο παξακέηξνπο, φπσο ηελ θαηάζηαζε ησλ δνκψλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ εθαξκνγή 

ηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ηηο λέεο κεηαλαζηεπηηθέο 

θαη πξνζθπγηθέο ξνέο, ηνπο  ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο, ηε δηάξζξσζε ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, ηε κεγάιε έθηαζε ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, ηηο 
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επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο θαη λννηξνπίεο γηα ηε ζέζε ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία θ.ιπ.  

Δηδηθφηεξα, ε αλάπηπμε θαιψλ πξαθηηθψλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

εξγαζηαθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ πξνηείλεηαη λα πεξηιακβάλνπλ: 1)ζπζηεκαηηθή 

θαη έγθπξε ελεκέξσζε γηα ηα εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά ηνπο δηθαηψκαηα, 2)ελίζρπζε 

ηνπ ξφινπ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε απηέο, 3)δξάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ θαη 

δηαθξίζεσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Παξάιιεια, φζεο θαιέο πξαθηηθέο ζηνρεχζνπλ 

ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ κεηαλαζηξηψλ, πξνηείλεηαη λα παξέρνπλ ελεκέξσζε γηα 

ηελ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε, θαζψο επίζεο θαη θαηάξηηζε ζε δεμηφηεηεο 

δηνίθεζεο, κάξθεηηλγθ θαη άιινπο ζπλαθείο ηνκείο. Πξνηείλεηαη, επίζεο, σο κειινληηθή 

θαιή πξαθηηθή ε ίδξπζε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κε ηελ ζπκβνιή ηνπ ΟΑΔΓ, θνξέσλ 

πηζηνπνίεζεο θαη απφθηεζεο επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ νηθηαθήο εξγαζίαο, ψζηε λα 

αλαβαζκηζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο θαη λα αμηνπνηεζνχλ ηα επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα ησλ κεηαλαζηξηψλ.  

Οη θαιέο πξαθηηθέο πνπ ζα αθνξνχλ καζήκαηα γιψζζαο, ηζηνξίαο θαη 

πνιηηηζκνχ, ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, λα δηαζθαιηζηεί ε ίζε 

πιεξνθφξεζε γηα ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα είλαη δσξεάλ, εμαηνκηθεπκέλα θαη 

επέιηθηα (π.ρ. εμ απνζηάζεσο) γηα λα κελ απνθιείνληαη νκάδεο κεηαλαζηξηψλ απφ 

απηά. Δπηπξφζζεηα, ζπλίζηαηαη ε πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηξηψλ ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο θαη πνπ 

ζα ηνπο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα απαζρνιεζνχλ ζε πςειήο εμεηδίθεπζεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, νη νπνίεο λα ζρεηίδνληαη κε ηπρφλ εθπαίδεπζε ή επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ 

έρνπλ απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο.  

Δπίζεο, νη θαιέο πξαθηηθέο κε αληηθείκελν ηελ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηξηψλ ζε 

βαζηθέο ππεξεζίεο πξνηείλεηαη λα πεξηιακβάλνπλ: 1)πνιχγισζζνπο ππαιιήινπο ή 

κεηαλάζηεο/ζηξηεο πνπ γλσξίδνπλ θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα, 2)παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ (π.ρ. λνκηθή ζπλδξνκή) γηα ζεκαληηθά 

δεηήκαηα. Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε θαηαγξαθή ηεο γλψκεο ησλ κεηαλαζηξηψλ γηα ηηο 

εθάζηνηε ππεξεζίεο, κέζσ αμηνιφγεζεο, ψζηε λα θαηαζηνχλ γλσζηά ηα εκπφδηα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ αλάινγα. Οη θαιέο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε ησλ 

κεηαλαζηξηψλ θαη κέζσ δηαπνιηηηζκηθψλ δηακεζνιαβεηψλ λα γίλεη ελεκέξσζε γηα 
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δεηήκαηα πγείαο, πξφιεςεο, νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ζεμνπαιηθήο 

δηαπαηδαγψγεζεο θαη απνθπγήο επηβιαβψλ παξαδνζηαθψλ πξαθηηθψλ.  

Δπηπιένλ, ζηηο κειινληηθέο θαιέο πξαθηηθέο, ρξεηάδεηαη λα δνζεί βαξχηεηα ζε 

κεηαλάζηξηεο πνπ ππφθεηληαη πνιιαπιέο δηαθξίζεηο (κε εηδηθέο αλάγθεο, άλσ ησλ 50 

εηψλ θ.ιπ) κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε ηνπο, δεδνκέλνπ φηη νη νκάδεο 

απηέο πθίζηαληαη πην έληνλα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηξηψλ πξνηείλεηαη νη θαιέο πξαθηηθέο λα 

ζπκπεξηιάβνπλ, επίζεο: α)ηελ αλαβάζκηζε θάπνησλ πεξηνρψλ (πνπ ζήκεξα ζεσξνχληαη 

γθέην), ψζηε λα κελ εγθαζίζηαληαη εθεί κφλν κεηαλαζηεπηηθφο πιεζπζκφο, β)ηελ 

αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο δηάζηαζεο ηεο παξνπζίαο ησλ κεηαλαζηξηψλ (π.ρ. 

δηνξγάλσζε εθζέζεσλ ή εθδειψζεσλ κε θαιιηηέρληδεο κεηαλάζηξηεο), γ)ελέξγεηεο 

πξνβνιήο ζεηηθψλ πξνηχπσλ κεηαλαζηξηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηηο θαιέο πξαθηηθέο πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηξηψλ ζα πξέπεη, αξρηθά, λα ιεθζεί ππφςε φηη νη 

κεηαλάζηξηεο βξίζθνληαη ζπρλά αληηκέησπεο κε παξαδφζεηο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο πνπ 

είλαη αληίζεηεο ζε νπνηνδήπνηε δεκφζην ξφιν ησλ γπλαηθψλ. ην πιαίζην απηφ νη θαιέο 

πξαθηηθέο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηελ: 1)ελζάξξπλζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο 

γεγελείο, 2)ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηξηψλ ζε επξχηεξνπο θνηλσληθνχο, 

πνιηηηθνχο θαη ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο θαη κεηαλαζηεπηηθέο θνηλφηεηεο θαζψο θαη ζε 

δνκέο αλάπηπμεο θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, 3)ζεζκνζέηεζε ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ ζηνπο αλσηέξσ θνξείο, 4)ζεζκνζέηεζε ζηαζεξψλ δνκψλ δηαιφγνπ 

κεηαμχ θξαηηθψλ θνξέσλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ θνηλνηήησλ ψζηε λα αλαγλσξηζηνχλ νη 

κεηαλαζηεπηηθέο νξγαλψζεηο σο θνηλσληθνί εηαίξνη.  

Οη κειινληηθέο θαιέο πξαθηηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζα 

πξέπεη λα δίλνπλ έκθαζε ζε ζέκαηα ηζφηεηαο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο
41

. Γηα ηελ 

πξνψζεζε ηέηνησλ πξαθηηθψλ, ζεκαληηθή είλαη ε δεκηνπξγία «Αλνηρηψλ Κέληξσλ» 

ζηηο γεηηνληέο κε ζηφρν ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν. Δπηπξφζζεηα, πξνηείλεηαη λα 

δηνξγαλψλνληαη εθζηξαηείεο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ απέλαληη 

ζην ξαηζηζκφ θαη ηελ μελνθνβία. Σέινο, πνιχηηκν εξγαιείν, ζηηο ελ ιφγσ πξαθηηθέο, 

                                                           
41

 Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη νη Ζκέξεο Γηαθνξεηηθφηεηαο πνπ πξνσζεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα εθδειψζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζην επξχ θνηλφ θαη ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο κε ζθνπφ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηα άηνκα ψζηε λα ακθηζβεηήζνπλ 

πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα. 
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είλαη ε ζρεηηθή επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ησλ θνξέσλ πνπ εμππεξεηνχλ 

κεηαλάζηεο/ζηξηεο. 

Δπηπξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ είλαη αλαγθαίν λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ 

αλάπηπμε κηαο θαιήο πξαθηηθήο είλαη: α)λα παξέρεηαη πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ησλ 

κεηαλαζηξηψλ ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη θέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, ψζηε λα 

απνδεζκεχεηαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξάζεηο έληαμεο, 

β)ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ δηακεζνιαβεηψλ/ηξηψλ, ηδίσο φηαλ 

πξφθεηηαη γηα λεναθηρζείζεο κεηαλάζηξηεο, γ)λα ηεζνχλ ζην πξνζθήλην νη πνιηηηζκηθέο 

θαη ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ είλαη αζχκβαηεο κε ηνλ ειιεληθφ θαη επξσπατθφ 

πνιηηηζκφ. Ζ αληηκεηψπηζε απηψλ γίλεηαη κε ηελ έληαμε νιφθιεξεο ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνλ ελνθζαικηζκφ πξννδεπηηθψλ ζηνηρείσλ ρσξίο ηελ 

άκεζε επηβνιή ηνπο (Βαξνπμή, ηξαηνπδάθε, 2014), δ)ην γεγνλφο φηη ε δίσμε θαη ε 

έθζεζε ζε βηαηφηεηεο πνπ πθίζηαληαη νη πξφζθπγεο κπνξεί λα έρνπλ ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηελ πλεπκαηηθή ηνπο πγεία θαη ηελ ηθαλφηεηα κάζεζεο. Έηζη, θαηά ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο ησλ πξνζθχγσλ εάλ δελ 

ηεξεζνχλ ηα πξναλαθεξζέληα, ελδέρεηαη λα παξαθσιχεηαη ζνβαξά ε ηθαλφηεηά ηνπο λα 

θαηαζηνχλ ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο (Τπάηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ, 2007). 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 

ζα πξέπεη ην λνκηθφ πιαίζην λα είλαη ζαθέο θαη λα αληηκεησπίδεη ηηο κεηαλάζηξηεο σο 

απηφλνκα θαη ελεξγά άηνκα. Δηδηθφηεξα ζεηηθά κέηξα πνπ ζα βειηίσλαλ ην εζληθφ 

ζεζκηθφ πιαίζην είλαη: 1)επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ζχλδεζεο ηνπ αξηζκνχ ελζήκσλ κε 

ηε λνκηκνπνίεζε, 2)λα αξζεί ε επηζθάιεηα θαη ην θαζεζηψο «απνλνκηκνπνίεζεο», 

3)ξχζκηζε ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο, 4)ζέζπηζε θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ ψζηε λα 

θαηαπνιεκεζεί ε αδήισηε εξγαζία, 5)ζχλαςε δηκεξψλ ζπκθσληψλ
42

κε ηηο ρψξεο 

πξνέιεπζεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζφλησλ, 6)ε απινπνίεζε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ, 6)επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηελ 

πνιηηνγξάθεζε, 7)ζπκκεηνρή ησλ ΠΣΥ πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα 

πεξηζζφηεξα απφ 5 ρξφληα ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο.  

                                                           
42

 Κάπνηεο επξσπατθέο ρψξεο ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο πξηλ ηελ άθημε ηεο κεηαλάζηξηαο 

ζηε ρψξα ππνδνρήο. ην πξνθαηαξθηηθφ απηφ ζηάδην, παξέρνληαη, ζπλήζσο, καζήκαηα γιψζζαο θαη 

πνιηηηζκνχ. ηελ Διιάδα ζα κπνξνχζαλ λα πηνζεηεζνχλ ηέηνηνη είδνπο πξαθηηθέο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο κε ηε ζπλδξνκή ησλ πξνμελείσλ. 



| 70 

 

Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο πνπ έρνπλ νη κεηαλάζηξηεο απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο 

πξνηείλεηαη ην Cedefop
43

 λα παξάζρεη κηα πιαηθφξκα γηα ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ 

θαη θαηλνηφκσλ κεζφδσλ αλαγλψξηζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ πξνζφλησλ θαη 

δεμηνηήησλ ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ
44

. ην πιαίζην απηφ, ην Cedefop ζα κπνξνχζε λα 

ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηηο εξγνδνηηθέο ελψζεηο, ηηο νκνζπνλδίεο εξγαδνκέλσλ, ηνπο 

θνξείο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θ.ιπ. Δπηπιένλ, απνηειεί αδήξηηε αλάγθε ε 

ζπγθξφηεζε θαη ε νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ ΔΜ ζε φινπο ηνπο δήκνπο. Αθφκε, ην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ψζηε λα θαηαζηνχλ ηα ΔΜ ρψξνη εθπξνζψπεζεο ηνπ. 

ην πιαίζην ησλ ΔΜ πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζεί Δηδηθή Γξακκαηεία Γπλαηθψλ.  

Δπίζεο, ην βέιηηζην είλαη νη θαιέο πξαθηηθέο λα είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, ησλ δήκσλ, ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

θνηλνηήησλ θαη θνξέσλ κε εηδηθή ηερλνγλσζία έηζη ψζηε φινη λα ζπκβάιινπλ κε ηα 

κέζα ηνπο θαη λα κεγηζηνπνηεζεί ην φθεινο γηα ηηο κεηαλάζηξηεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

2007). Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φκσο, φηη φινη νη παξαπάλσ εκπιεθφκελνη θνξείο ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ ζηε δξάζε ηνπο, ψζηε ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ λα είλαη ε ηζφηηκε έληαμε ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ ζηελ θνηλσλία (OSCE, 2009). Παξάιιεια, είλαη αλαγθαίν λα 

ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ζπλδπαζκφο πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ε 

σθέιεηα απφ φιεο ηηο ζπλεηζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα 

λα κελ νινθιεξσζεί έλα πξφγξακκα εμαηηίαο ηεο παχζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ 

θάπνηνλ θνξέα (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007).  

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπλνδεχεη θάζε θαιή πξαθηηθή 

είλαη ε χπαξμε αμηνιφγεζεο ζε φια ηα ζηάδηα, δειαδή, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζήο ηνπ (δηακνξθσηηθή) θαη εθ ησλ 

                                                           
43

 Σν Cedefop είλαη ην Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ην νπνίν 

έρεη έδξα ηε Θεζζαινλίθε θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ ζηνλ 

ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Παξαθνινπζεί ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη βνεζά ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, ηηο νξγαλψζεηο ησλ εξγνδνηψλ θαη ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο λα πξνζαξκφδνπλ ηελ πξνζθνξά θαηάξηηζεο ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

44
 Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη απηή ε δηαδηθαζία ίζσο ελέρεη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο γηα 

ηηο/ηνπο πξφζθπγεο, θαζψο πηζαλφλ λα κελ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά έγγξαθα, ιφγσ ηνπ 

εμαλαγθαζηηθνχ ηξφπνπ κεηαλάζηεπζήο ηνπο. 
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πζηέξσλ (ηειηθή). Ζ αμηνιφγεζε απηή γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε εηδηθψλ δεηθηψλ πνπ ζα απνηππψλνπλ ηηο θαηά θχιν επηπηψζεηο (gendered 

impact) ηεο πξαθηηθήο (OSCE, 2009). 

Οη θαιέο πξαθηηθέο απνηεινχλ έλα εξγαιείν εθαξκνγήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζφηεηαο 

(de facto) ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο κεηαμχ κεηαλαζηψλ θαη κεηαλαζηξηψλ. Αμίδεη 

λα επηζεκαλζεί, φκσο, φηη δελ ππάξρεη πξαθηηθή πνπ λα είλαη βέιηηζηε γηα φιεο ηηο 

ζπλζήθεο θαη θακία θαιή πξαθηηθή δελ κπνξεί λα παξακείλεη βέιηηζηε γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα εθφζνλ νη άλζξσπνη πάληα πξνζπαζνχλ λα γίλνπλ αθφκε πην 

απνηειεζκαηηθνί  θαη απνδνηηθνί ελψ, παξάιιεια, νη ζπλζήθεο αιιάδνπλ. Δπνκέλσο, 

µηα «θαιή πξαθηηθή» ηνπ ζήκεξα, κπνξεί λα είλαη µηα μεπεξαζκέλε πξαθηηθή αχξην.  

 

Δπίλογορ 

 

Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή απνηειεί ζήκεξα κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

πξνθιήζεηο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο. Σα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ππφθεηληαη φια ζε 

κεηαλαζηεπηηθέο πηέζεηο πξνεξρφκελεο απφ πνιιέο, θαη ζπρλά λέεο, πεγέο. Ζ Δπξψπε 

νθείιεη λα απνηειέζεη έλαλ αλνηρηφ θαη δηα-εζληθφ θνηλσληθφ ρψξν κε κηα δπλακηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο σο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο αιιαγήο. Ζ απφπεηξα 

δηακφξθσζεο θνηλήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, σζηφζν, πξνζθξνχεη ζηελ 

παξαρψξεζε ησλ θξαηψλ-κειψλ εμνπζηψλ ζηελ ΔΔ πνπ αθνξνχλ ηνλ «ζθιεξφ 

ππξήλα» ηνπ Κξάηνπο. Όκσο, ε ειεχζεξε αγνξά, ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη νη 

επηπηψζεηο ηνπ ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηα αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα πξνβάιεη σο 

αλάγθε ηελ δεκηνπξγία κηαο θνηλήο επξσπατθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία, 

κεηαμχ άιισλ, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ πνπ απνηειεί 

ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ηε  ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020». 

Ζ ειιεληθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή δελ θαίλεηαη λα ιακβάλεη ππφςε ην θχιν 

σο παξάγνληα έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ. Οη θαιέο πξαθηηθέο έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ πνπ πινπνηεζήθαλ, ππήξμαλ απνζπαζκαηηθέο κε απνηέιεζκα λα κελ 

έρνπλ αληίθηππν ζην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζηαζεξψλ πνιηηηθψλ έληαμεο. 

Δπηπιένλ, νη κεηαλάζηξηεο ζηελ Διιάδα εμαθνινπζνχλ λα απαζρνινχληαη άηππα, ην 

νπνίν απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο έληαμε, ελψ, παξάιιεια, 

απνηεινχλ κία αλαμηνπνίεηε πεγή δεμηνηήησλ. Δπηπξφζζεηα, ζηελ παξνχζα εξγαζία 
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επηζεκάλζεθε φηη ε ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηα πνιηηηθά δξψκελα είλαη ζε 

εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα ελψ ε πξφζβαζε ζηελ ηζαγέλεηα είλαη έλα απφ ηα 

δπζθνιφηεξα πεδία θνηλσληθήο έληαμεο, παξφιν πνπ ε απφθηεζή ηεο απνηειεί ηελ 

χςηζηε λνκηθή απφδεημε θνηλσληθήο έληαμεο. 

Ζ εκπεηξία ησλ παξαδνζηαθψλ επξσπατθψλ θξαηψλ ππνδνρήο κεηαλαζηεπηηθψλ 

πιεζπζκψλ έρεη λα πξνζθέξεη πνιιά ζηηο λέεο ρψξεο ππνδνρήο, φπσο είλαη ε Διιάδα. 

Όκσο, ε πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζε κηαο ζεηξάο 

παξαγφλησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην πνιηηηθν-θνηλσληθφ πιαίζην ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία 

πξνέξρεηαη, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν πιαίζην ηεο ρψξαο καο πνπ ζα κεηαθεξζεί ε 

πξαθηηθή απηή. Σα θξηηήξηα επηινγήο κηαο θαιήο πξαθηηθήο δελ κπνξεί λα είλαη 

απζηεξά θαη απφιπηα, νχηε θαζνιηθήο εθαξκνγήο. Αληίζεηα, απηά εμαξηψληαη απφ 

ηνπο ζηφρνπο κηαο δξάζεο, ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ην επξχηεξν πιαίζην 

εθαξκνγήο ηνπο. Σέινο, ν ρψξνο, ν ρξφλνο, θαη νη ινηπέο ζπλζήθεο είλαη θαζνξηζηηθέο 

γηα ηελ επηηπρία θάζε ζρεηηθνχ εγρεηξήκαηνο κεηαθνξάο, ελψ θξίζηκν, κεηαμχ άιισλ, 

είλαη ην ζέκα ηεο ζπλέρεηαο ησλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ νη θαιέο πξαθηηθέο 

ζα εθαξκνζζνχλ. 

Ζ θαηάξγεζε ησλ έκθπισλ δηαθξίζεσλ, ε νηθνδφκεζε ηζφηηκσλ αλζξψπηλσλ 

ζρέζεσλ θαη ε πξνάζπηζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ αθνξά εμίζνπ ηνπο 

κεηαλάζηεο θαη ηηο κεηαλάζηξηεο. Γη’ απηφ ζηηο ζρεδηαδφκελεο θαη εθαξκνδφκελεο 

πνιηηηθέο θαη δξάζεηο ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

δσήο ηνπο, θαζψο θαη νη δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη αλάγθεο ηνπο. Έηζη, 

επηηπγράλεηαη  ζπζηεκαηηθά ε πιήξεο θαη νπζηαζηηθή ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ 

θαη ησλ αλδξψλ ζε πφξνπο, κέζα θαη αγαζά. Ζ επηηπρήο έληαμε θαη ηειηθά ε 

ελζσκάησζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ζα εληζρχζεη ελ ηέιεη ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία. 
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Παπάπηημα Ι 

 

Σομέαρ 

Ένηαξηρ 

Γείκηερ 

Αποηελεζμάηυν 

Πληθςζμιακή 

Καηηγοπία 

 

% 

Πηγή 

Γεδομένυν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαζσόληζη 

 

Πνζνζηφ 

εξγαδνκέλσλ 

Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

γπλαίθεο 

38.0/42.0  

ΔΔΓ: 2
Ο
 

ηξίκελν 

2014 Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

άλδξεο 

38.0/62.0 

 

Πνζνζηφ 

αλέξγσλ 

Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

γπλαίθεο 

40.6/51.0  

ΔΔΓ: 2
Ο
 

ηξίκελν 

2014 Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

άλδξεο 

40.6/59.4 

 

Πνζνζηφ 

δξαζηεξηφηεηαο 

Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

γπλαίθεο 

60.6/58.4 ΔΔΓ: 2
Ο
 

ηξίκελν 

2014 

ECDE:2013  Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

άλδξεο 

60.6/87.1 

Πνζνζηφ 

ππεξηδίθεπζεο 

(over-

qualification) 

πλνιηθφο 

πιεζπζκφο 

28,7  

ECDE:2012  



| 88 

 

Αξηζκφο ΠΣΥ 

πνπ δελ έρνπλ 

εξγαζία, δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ή ζε 

επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε 

 224.855/ 4.0 ηνπ 

ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ 

 

 

ΔΔΓ: 2
Ο
 

ηξίκελν 

2014 

 

Απηναπαζρφιεζε 

Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

γπλαίθεο 

24.5/31.0 ΔΔΓ: 2
Ο
 

ηξίκελν 

2014 

Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

άλδξεο 

24.5/75.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δκπαίδεςζη 

 

 

 

Τςειφηεξε 

εθπαηδεπηηθή 

βαζκίδα πνπ 

νινθιεξψζεθε 

Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

γπλαίθεο 

Τςε

ιφ 

Μέζ

ν 

Υακειφ 

61.9 48.4 38.8 

50.0 48.2 58.8 

 

 

 

 

ΔΔΓ: 

2
Ο
 

ηξίκελν 

2014 

Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

άλδξεο 

61.9 48.4 38.8 

38.1 51.6 61.2 

 

 

Έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηελ 

ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

γπλαίθεο 

61.9/50.0  

ΔΔΓ: 

2
Ο
 

ηξίκελν 

2014 

Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

άλδξεο 

61.9/38.1 
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πκκεηνρή ζηε 

δηά βίνπ κάζεζε 

Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

γπλαίθεο 

4.9/7.6  

 

Eurosta

t, 2013  
Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

άλδξεο 

4.9/4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινυνική 

Δνζυμάηυζη 

 

Μέζν Δηζφδεκα 

Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

γπλαίθεο 

5.005/8.711  

Eurosta

t, 2013  

Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

άλδξεο 

5.005/4.906 

Άλεξγνη πνπ 

έρνπλ εγγξαθεί 

ζηα κεηξψα ηνπ 

ΟΑΔΓ 

Έιιελεο 

ππήθννη 

918.053 ΟΑΔΓ,  

08/201

4  
ΠΣΥ 44.024 

Υνξήγεζε 

επηδφκαηνο 

αλεξγίαο 

Έιιελεο 

ππήθννη 

203.343 ΟΑΔΓ, 

08/ 

2014  
ΠΣΥ 13.265 

Πνζνζηφ απηψλ 

πνπ βξίζθνληαη 

ζε θίλδπλν 

θηψρεηαο ή 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ 

Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

γπλαίθεο 

58.9/36.3  

Eurosta

t, 2012  

Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

άλδξεο 

58.9/53.7 

Πνζνζηφ 

θηψρεηαο 

Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

29.7/11.1  
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εξγαδνκέλσλ γπλαίθεο Eurosta

t, 2013 
Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

άλδξεο 

29.7/35.5 

Πνζνζηφ απηψλ 

πνπ βξίζθνληαη 

ζε δηαξθή 

θίλδπλν θηψρεηαο 

(persistent 

poverty) ή 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ 

Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

γπλαίθεο 

21.9/20.6  

 

Eurosta

t, 2013 
Μεηαλάζηξηεο/ 

γεγελείο 

άλδξεο 

21.9/23.1 

 

 

 

 

 

Δνεπγή 

ζςμμεηοσή 

ζηα κοινά 

Πνζνζηφ 

πνιηηνγξάθεζεο 

Μεηαλάζηξηεο 11.4 Τπ.Δζ

σηεξηθ

ψλ 

10/201

4 

Μεηαλάζηεο 10.0 

Πνζνζηφ ΠΣΥ 

πνπ απέθηεζαλ 

άδεηα δηακνλήο 

επί καθξφλ 

δηακέλνληνο 

Μεηαλάζηξηεο 23 Τπ.Δζ

σηεξηθ

ψλ 

10/201

4 

Μεηαλάζηεο 77 

Δθιεγκέλνη 

εθπξφζσπνη ησλ 

ΠΣΥ ζηηο 

ηειεπηαίεο 

βνπιεπηηθέο 

εθινγέο 

 

 Με εθαξκφζηκν 

 

 



| 91 

 

Δθιεγκέλνη 

εθπξφζσπνη ησλ 

ΠΣΥ ζηηο 

ηειεπηαίεο 

εθινγέο γηα ηελ 

ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε 

 Με εθαξκφζηκν 

 

 

Πξνζέιεπζε ζηηο 

θάιπεο 

 Με εθαξκφζηκν 

 

 

πκκεηνρή ζε 

πνιηηηθέο νκάδεο 

 Γελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα ζηνηρεία 

 

πκκεηνρή ζε 

εξγαηηθά 

ζσκαηεία 

 Γελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα ζηνηρεία 
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