
στις χώρες υποδοχής τους.
Η ανάλυση των δεδοµένων αυτών που προέκυψαν, στο-

χεύει στην ανάδειξη του βαθµού προόδου που έχει επι-
τευχθεί από κάθε ευρωπαϊκή χώρα χωριστά, σε επτά (7) 
επιµέρους θεµατικές ενότητες που σχετίζονται µε την κι-
νητικότητα της αγοράς εργασίας, την εκπαίδευση, την 
πολιτική συµµετοχή, την επί µακρόν διαµονή, το δικαί-
ωµα απόκτησης ιθαγένειας και τέλος την καταπολέµηση 
των διακρίσεων κατά των αλλοδαπών µεταναστών.

Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων όλων των επιµέρους 
δεικτών, στοχεύει στην παρουσίαση των πρακτικών που 
το κάθε κράτος εφαρµόζει και στο βαθµό επιτυχίας αυ-
τών για τη δηµιουργία ενός νοµικού πλαισίου, µέσα στο 
οποίο οι µετανάστες θα απολαµβάνουν δικαιώµατα ίσης 
µεταχείρισης µε τον γηγενή πληθυσµό και θα υφίστανται 
όλες εκείνες οι απαιτούµενες νοµικές προϋποθέσεις που 
θα επιτρέπουν την εξάλειψη των διακρίσεων που σχετί-
ζονται µε την πρόσβαση στην απασχόληση και στην εκ-
παίδευση, εδραιώνοντας ταυτόχρονα ένα περιβάλλον 
µέσα στο οποίο οι µετανάστες, αλλά και τα µέλη των οικο-
γενειών τους, θα µπορούν να ζουν και να αναπτύσσονται 
µε ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Η Ελλάδα παρά την οικονοµική κρίση που βιώνει τα τε-
λευταία χρόνια και τις νέες µεταναστευτικές ροές που δέ-
χτηκε τόσο από τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, µε κυ-
ριότερη χώρα αποστολής την Αλβανία, όσο και από τις 
Υποσαχάριες χώρες της Αφρικανικής ηπείρου, συνέχισε 
την υιοθέτηση και την εφαρµογή των απαραίτητων νο-
µοθετικών και όχι µόνο πρωτοβουλιών, προς την ουσια-
στικότερη ένταξη των µεταναστών στην ελληνική πραγ-
µατικότητα. Η ανάλυση των δεδοµένων για την Ελλάδα 
συνολικά, αποδεικνύει ότι η χώρα µας παρουσίασε την 
µεγαλύτερη πρόοδο, συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες 
που µελετήθηκαν στο πρόσφατο πρόγραµµα MIPEX ΙΙΙ. 

Πιο συγκεκριµένα, η βαθµοµέτρηση των πολιτικών 
που προωθήθηκαν, σε ότι αφορά την ένταξη των µετα-
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Η σύγχρονη µετανάστευση αποτελεί κυρίαρχο αντι-
κείµενο ενδιαφέροντος και σηµαντήρα της επιστηµονικής 
κοινότητας διότι προσλαµβάνει συνεχώς νέα χαρακτηρι-
στικά. Ο σαφής προσδιορισµός των χαρακτηριστικών του 
πολυδιάστατου αυτού φαινοµένου επιτάσσει την επανα-
διαπραγµάτευση του τρόπου µελέτης ολόκληρης της µε-
ταναστευτικής διαδικασίας προκειµένου να δοθεί έµφαση 
σε κάθε επιµέρους πτυχή αυτής. 

Η Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 90’ µετατρά-
πηκε σταδιακά σε χώρα υποδοχής µεταναστών γεγονός 
που επέφερε αλλαγές σε επιµέρους κοινωνικούς, πολιτι-
κούς, θρησκευτικούς αλλά και οικονοµικούς τοµείς αυ-
τής. Η ελληνική Πολιτεία, λαµβάνοντας υπόψη τα νέα 
δεδοµένα που οι µεταναστευτικές ροές επέφεραν στο 
υπάρχον status quo, προώθησε πολιτικές που στοχεύαν 
στη σταδιακή ένταξη των µεταναστών στην ελληνική οι-
κονοµικοκοινωνική πραγµατικότητα, επιτρέποντας την 
όσο το δυνατόν οµαλότερη συµβίωση των αλλοδαπών µε-
ταναστών µε τον γηγενή πληθυσµό της χώρας αυτής.

Την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών που προωθή-
θηκαν, τόσο από την Ελλάδα όσο και από τις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες, έχει ως στόχο να αξιολογεί διαχρονι-
κά, ένα πολλά υποσχόµενο πανευρωπαϊκό πρόγραµµα, το 
οποίο µέσω της βαθµοµέτρησης και της µετέπειτα επε-
ξεργασίας διαφόρων προκαθορισµένων δεικτών, που σχε-
τίζονται µε τα δικαιώµατα και την εν γένει διαδικασία 
ένταξης των µεταναστών στα ευρωπαϊκά κυρίως κράτη, 
εξάγει ποιοτικά κυρίως συµπεράσµατα σχετικά την πο-
ρεία και το βαθµό εξέλιξης των πολιτικών αυτών σε κά-
θε κράτος. 

Από την πιο πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε µέ-
σω του εν λόγω προγράµµατος (MIPEX III) το 2011, 
προέκυψαν σηµαντικά στοιχεία του έχουν τύχει ευρεί-
ας αναγνώρισης και αποδοχής τόσο από ευρωπαϊκούς ορ-
γανισµούς, όσο και από πληθώρα λοιπών φορέων που 
ασχολούνται µε τις πολιτικές ένταξης των µεταναστών 

Οι αλλοδαποί µετανάστες 

και η διαδικασία ένταξής τους 

στην ελληνικήπραγµατικότητα
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ναστών, αγγίζουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και υπερτερούν 
των υπολοίπων κρατών της νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
των πρόσφατα ενταγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (Ε.Ε.). Η συνεκτικότητα των πρόσφατων μεταναστευ-
τικών νόμων «ανέβασε» την Ελλάδα στην κατάταξη των 
χωρών της Ε.Ε., αποδίδοντας στη χώρα μας σημαντικά 
υψηλότερο ποσοστό προόδου συγκριτικά με το αντίστοιχο 
πρόγραμμα MIPEX ΙΙ, κατατάσσοντάς την στη 16η θέση επί 
του συνόλου των υπό μελέτη χωρών, ελάχιστα κάτω από 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η χώρα μας παρουσίασε την με-
γαλύτερη αριθμητική αύξηση στο σύνολο σχεδόν των επι-
μέρους ενοτήτων συγκριτικά με το προηγούμενο πρόγραμ-
μα, MIPEX II.

Ειδικότερα, η Ελλάδα βάσει των αποτελεσμάτων του προ-
γράμματος MIPEX III, τα οποία δημοσιεύθηκαν επίσημα 
τον Φεβρουάριο του 2011 και αποτυπώνονται συγκεντρω-
τικά στο σχετικό γράφημα, παρουσίασε πρόοδο στον τομέα 
της πολιτικής συμμετοχής, γεγονός που χαρακτηρίζει ιδιαί-
τερα ικανοποιητικές τις πολιτικές της χώρας σε ότι αφορά 
την ένταξη των μεταναστών στον τομέα αυτό. Η βαθμομέ-
τρηση της Ελλάδας ανήλθε στο 40% σύμφωνα με την έρευ-
να του 2011 από το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό του 25% στην 
έρευνα του 2007, καταγράφοντας ουσιαστικά αύξηση 15 πο-
σοστιαίων μονάδων. Στην πρόοδο αυτή, συνέβαλλε σε σημα-
ντικό βαθμό η αναμόρφωση της νομοθεσίας που επέτρεψε, 
εν μέρει, την πολιτική συμμετοχή των μεταναστών. 

Σε ότι αφορά την θεματική ενότητα που μελετά το βαθ-
μό κινητικότητας των αλλοδαπών μεταναστών στην εγχώ-

“ Η Ελλάδα παρά την οικονομική κρίση που βιώνει τα τελευταία χρόνια και 
τις νέες μεταναστευτικές ροές που δέχτηκε, συνέχισε την υιοθέτηση και την 
εφαρμογή των απαραίτητων νομοθετικών και όχι μόνο πρωτοβουλιών, προς 
την ουσιαστικότερη ένταξη των μεταναστών στην ελληνική πραγματικότητα ”

ρια αγορά εργασίας, η έρευνα κατατάσσει την Ελλάδα 
στην 19η θέση, με ποσοστό 50%, όταν ο ευρωπαϊκός 
μέσος όρος για την συγκεκριμένη θεματική ενότητα εί-
ναι 57%. Η αύξηση των ποσοστών για την Ελλάδα στη 
συγκεκριμένη ενότητα, επήλθε λόγω της ευρύτερης 
προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων των μετα-
ναστών μέσω των νομοθετικών ρυθμίσεων που αγγί-
ζουν σε ποσοστό το 75% αλλά και της διεύρυνσης των 
θέσεων εργασίας που μπορούν να διεκδικήσουν οι με-
τανάστες στην Ελλάδα ακόμα και σε περίοδο οικονομι-
κής κρίσης.

Οι προϋποθέσεις οικογενειακής επανένωσης, είναι 
ένα ακόμα ζήτημα που υπέστη νομοθετικές τροποποι-
ήσεις προσφέροντας μεγαλύτερο εύρος δικαιωμάτων 
κυρίως στα τέκνα των μεταναστών που βρίσκονται 
στην Ελλάδα. Η σημασία που δόθηκε στη διασφάλιση 
αλλά και στην προάσπιση του συγκεκριμένου δικαιώ-
ματος, αντικατοπτρίζει την επιδίωξη της Ευρώπης για 
την εδραίωση ενός ανθρώπινου προσώπου απέναντι 
στους οικονομικούς αλλοδαπούς μετανάστες που δια-
βιούν στα κράτη-μέλη που την απαρτίζουν. Η Ελλά-
δα βρίσκεται στην 24η θέση της σχετικής κατάταξης 
με ποσοστό 49%, αρκετά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέ-
σο όρο (60%), εμφανίζοντας όμως αυξητική τάση συ-
γκριτικά με τα αποτελέσματα του 2007. Τόσο η Ελλά-
δα, όσο και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη έχουν 
εισάγει στο εγχώριο νομοθετικό τους σύστημα, ρυθμί-
σεις που αφορούν την προάσπιση του θεσμού της οι-



(9) μονάδες κάτω από τον σχετικό ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο. Η προστασία των 
θυμάτων που υπόκεινται σε τέτοιου εί-
δους διακρίσεις είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κή, διότι εξαλείφει την περιθωριοποίη-
ση των μεταναστών, επιτρέποντας την 
ομαλότερη ένταξή τους στη νέα κοινω-
νία διαβίωσής τους και στην άμβλυνση 
των διαφορών μεταξύ των κοινωνικών 
ομάδων.

Επιλογικά, λαμβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία που προέκυψαν από τη πρό-

σφατη έρευνα ΜΙPEX III, η οποία μελετά τις πολιτικές 
ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα και όχι μόνο, προ-
κύπτει αβίαστα η σημαντική πρόοδος που έχει σημειωθεί 
στο υπό μελέτη ζήτημα από την χώρα μας. Τα διαχρονι-
κά αποτελέσματα του προγράμματος MIPEX, δύναται να 
εξελιχθούν σε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο επιστημονικό εργα-
λείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τα ίδια τα 
κράτη, όσο και από πληθώρα λοιπών φορέων που έμμεσα ή 
άμεσα σχετίζονται με το φαινόμενο της μετανάστευσης και 
της ένταξης των μεταναστών στις χώρες προορισμού τους, 
προς όφελος τόσο των μεταναστών όσο και των κοινωνιών 
υποδοχής αυτών. Η συνέχιση της προσπάθειας ολοκληρω-
μένης ένταξης των αλλοδαπών μεταναστών στην ελληνι-
κή κοινωνία, μέσω της θέσπισης και εφαρμογής στοχευμέ-
νων πολιτικών δράσεων, θα επιτρέψει την περιχαράκωση 
των δικαιωμάτων τόσο των αλλοδαπών μεταναστών όσο 
και των Ελλήνων πολιτών, διαμορφώνοντας με τον τρόπο 
αυτό ένα περιβάλλον ασφάλειας και εποικοδομητικής συ-
νύπαρξης των επιμέρους κοινωνικών ομάδων που απαρτί-
ζουν το «πληθυσμιακό ψηφιδωτό» της χώρας μας. ]
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κογενείας και της διαμονής, ανταπο-
κρινόμενα στις απαιτήσεις της Ε.Ε., 
αλλά παρόλα αυτά, λίγες είναι οι περι-
πτώσεις των κρατών που προχώρησαν 
στην υιοθέτηση ευνοϊκότερων μέτρων 
προς την κατεύθυνση αυτή.

Ακόμα και τα κράτη με ευνοϊκές πο-
λιτικές σε ότι αφορά την οικογενειακή 
επανένωση όπως η Πορτογαλία (91%), 
η Ισπανία (85%) και η Σουηδία (84%), 
έχουν θεσπίσει σειρά αυστηρών πολ-
λές φορές κριτηρίων, όπως η κατοχή 
τίτλων ιδιοκτησίας κατοικίας, σταθερού εισοδήματος και 
άλλων οικονομικών και όχι μόνο παραμέτρων, που πολλές 
φορές περιορίζουν την δυνατότητα άσκησης του εν λόγω 
δικαιώματος από τους μετανάστες. 

Μια εξίσου σημαντική θεματική ενότητα είναι αυτή της 
εκπαίδευσης, η οποία εισήχθηκε για πρώτη φορά στο ερευ-
νητικό πρόγραμμα MIPEX III. Από τα αποτελέσματα που 
δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, προκύπτει ότι η Ελλάδα βρί-
σκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο με ποσοστό 42%, 
γεγονός που αποδεικνύει ότι οι πολιτικές που σχετίζονται 
με την εκπαίδευση των μεταναστών στη χώρα, κρίνονται 
ιδιαίτερα ευνοϊκές για τους αλλοδαπούς και τα τέκνα αυ-
τών.

Το ζήτημα των επί μακρόν διαμενόντων αλλοδαπών, μαζί 
με αυτό της οικογενειακής επανένωσης που προαναφέρθη-
κε, εμφανίζουν διφορούμενη αντιμετώπιση από τα επιμέ-
ρους κράτη. Η Ελλάδα διατήρησε αμετάβλητο το ποσοστό 
της στο 56%, ενώ βάσει της έρευνας του προγράμματος 
MIPEX II που διεξήχθη το 2007, δεν εμφανίστηκαν σημα-
ντικές αλλαγές στις πολιτικές των κρατών πέραν αυτών 
που επιβλήθηκαν από την Ε.Ε. και ενσωματώθηκαν υπο-
χρεωτικά στην εγχώρια νομοθεσία, ως ελάχιστο προαπαι-
τούμενο για την διευθέτηση του εν λόγω ζητήματος. 

Σε ότι αφορά το ζήτημα της απόκτησης ιθαγένειας, η Ελ-
λάδα εμφανίζει την μεγαλύτερη πρόοδο, τόσο συγκριτικά 
με τα αποτελέσματα του 2007, όσο 
και με αυτά των υπολοίπων τριάντα 
δύο (32) κρατών που συμπεριλαμ-
βάνονται στην έρευνα. Συγκεκρι-
μένα, από 18%, το ποσοστό εκτοξεύ-
θηκε στο 57%, κατατάσσοντας την 
Ελλάδα στην 13η θέση μαζί με την 
Φιλανδία, αρκετά πάνω από τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο που διατηρήθηκε 
σταθερός στο 44%.

Τέλος, σε ότι αφορά την καταπο-
λέμηση των διακρίσεων βάσει εθνι-
κών, φυλετικών και θρησκευτικών 
γνωρισμάτων, η χώρα μας διατήρη-
σε σταθερό το ποσοστό της στο 50% 
γεγονός που την κατατάσσει εννέα 
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