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Η μελέτη εκπονήθηκε από την Ομάδα Έργου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ΕΟΔΔ).
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Επιστημονικός Υπεύθυνος, Υπεύθυνος Έργου, Γενικός Συντονιστής Πακέτων Εργασίας (WPs) και Κύριος Ερευνητής
Θεόδωρος Φούσκας, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας με ειδικότητα στα θέματα μετανάστευσης, μετανάστευσης εργασίας,
μεταναστευτικών κοινοτικών οργανώσεων, επισφαλούς απασχόλησης, χαμηλού‐κύρους/χαμηλά αμειβόμενης
εργασίας, ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, αλληλεγγύης, κοινωνικής προστασίας, αδήλωτης εργασίας, παράτυπης
μετανάστευσης, πρόσβασης στην υγεία και στα συνδικάτα στις κοινωνίες υποδοχής. Πανεπιστημιακός Υπότροφος
(ΕΣΠΑ 2017‐2018), Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτης Καθηγητής (2017‐2018) Τμήμα
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Εργαστηριακός
Συνεργάτης (2016‐2018), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (TEI) Αθήνας (Ελλάδα),
Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) 2017‐2018, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ),
Διδάσκων/Εξωτερικός Συνεργάτης (2017‐2018), Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) και Επισκέπτης Καθηγητής
(2017‐2018), Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης (ΣΕΔΔ), Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου
(ΕΟΔΔ), Τακτικός Καθηγητής (2011‐2017), Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών‐Στελεχών (ΤΕΜΕΣ),
Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, Επισκέπτης Καθηγητής (2013‐2018),
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ελλάδα).
Επιστημονικός Υπεύθυνος, Υπεύθυνος Έργου, Γενικός Συντονιστής Πακέτων Εργασίας (WPs) και Κύριος Ερευνητής. Ως βασικό
μέλος της ερευνητικής ομάδας, θα είναι επιφορτισμένος με τον γενικό συντονισμό των πακέτων εργασία Εργασίας (WPs) τα
οποία, θα πρέπει να αναπτυχθούν από την ερευνητική ομάδα, με την καταγραφή και ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας
και των δεδομένων που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα θέματα της μελέτης. Επίσης, θα επιβλέπει τη σύνταξη του κύριου
έργου της μελέτης. Σύνταξε και επεξεργάστηκε τη μελέτη στα ελληνικά, την μετέφρασε στα αγγλικά, διοργάνωσε και
διεξήγαγε τις συνεντεύξεις και ανέλυσε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν.
Αναπλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος
Βασίλης Χατζόπουλος, Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Πολιτικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι
επισκέπτης Καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Μπρυζ (Βέλγιο) και επί τιμή Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του
Νόττιγχαμ (Ηνωμένο Βασίλειο). Ειδικεύεται σε θέματα θεσμών και διακυβέρνησης της ΕΕ, εσωτερικής αγοράς,
απελευθέρωσης των υπηρεσιών και οργάνωσης της δημόσιας υπηρεσίας (ΥΓΟΣ), κρατικών προμηθειών και κρατικών
ενισχύσεων, καθώς και σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης.
Κύριοι ερευνητές και οι συντονιστές των πακέτων εργασίας (WPs)
Παναγιώτης Γρηγορίου, Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Κάτοχος δύο ευρωπαϊκών εδρών JeanMonnet (2002‐2009 και 2010‐2013) καθώς και τριών Μαθημάτων (Modules)
Jean Monnet με αντικείμενα: Η ΕΕ στο Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και Θεμελιώδη Δικαιώματα και
Ζητήματα Κοινωνικής και Οικονομικής Συνοχής Ευρωπαϊκού Χώρου. Συντονιστήςτου Jean Monnet European
Network (Governance, Pluralism and Trans‐nationalization in Europe (2016‐). Έχει διδάξει σε Ευρωπαϊκά
Πανεπιστήμια (Paris III/Nouvelle Sorbonne, UniversitéCatholique de Louvain, Γενεύης, Κρακοβίας,
Transylvania/Brassov, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Βουκουρεστίου, Στρασβούργου,
Nantes, Cadiz, EMUNI, Bilgi, Montpellier) και σε αφρικανικά (Abidjan, Marrakech). To συγγραφικό του έργο
πραγματεύεται θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, μειονοτικών ζητημάτων, εξωτερικής πολιτικής ΕΕ,
πολιτικών ΕΕ, διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος, ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, κλπ.
Κύριος ερευνητής και συντονιστής των πακέτων εργασίας (WPs) που θα αναπτύξει η ερευνητική ομάδα. Ως κύριο μέλος
της ερευνητικής ομάδας θα προχωρήσει στον συντονισμό της καταγραφής και επεξεργασία της σχετικής βιβλιογραφίας
και των στοιχειών που αφορούν στις ειδικότερες θεματικές της μελέτης. Θα επιβλέψει τη συγγραφή επίσης το κύριο
έργο της μελέτης.
Γεράσιμος Καραμπελιάς, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών. Διευθυντής του Εργαστηρίου ΜΕΘΕΞΗ (Μετακινούμενες πληθυσμιακές ομάδες,
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Ριζοσπαστικοποίηση) του Παντείου Πανεπιστημίου.Ειδικεύεται σε θέματα
μουσουλμάνων μεταναστών και στις σχέσεις τους με τις εγχώριες χριστιανικές κοινότητες, το ζήτημα της εθνικής
ταυτότητας στις κοινότητες της διασποράς και το βαθμό ριζοσπαστικοποίησης που προκαλεί στους εγχώριους
πληθυσμούς της ΝΑ Ευρώπης η αυξανόμενη παρουσία μεταναστών.
Κύριος ερευνητής και συντονιστής των πακέτων εργασίας (WPs) που θα αναπτύξει η ερευνητική ομάδα. Ως κύριο μέλος
της ερευνητικής ομάδας θα προχωρήσει στον συντονισμό της καταγραφής και επεξεργασία της σχετικής βιβλιογραφίας
και των στοιχειών που αφορούν στις ειδικότερες θεματικές της μελέτης. Θα επιβλέψει τη συγγραφή επίσης το κύριο
έργο της μελέτης.
Γεώργιος Τσομπάνογλου, Καθηγητής Κοινωνιολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εργασίας‐Απασχόλησης
και Καινοτομιών στην Εργασία», Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Mυτιλήνη, Διευθυντής του
Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Εργασίας και των Επαγγελμάτων (Ergaxia), το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο
European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).
Κύριος ερευνητής και συντονιστής των πακέτων εργασίας (WPs) που θα αναπτύξει η ερευνητική ομάδα. Ως κύριο μέλος
της ερευνητικής ομάδας θα προχωρήσει στον συντονισμό της καταγραφής και επεξεργασία της σχετικής βιβλιογραφίας
και των στοιχειών που αφορούν στις ειδικότερες θεματικές της μελέτης. Θα επιβλέψει τη συγγραφή επίσης το κύριο
έργο της μελέτης.
Andrea de Maio, Διδάκτωρ Νομικής, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ρώμης Σαπιέντσα (Ιταλία). Αναπληρωτής Διευθυντής
Τεχνικής Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ΕΟΔΔ).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Κύριος ερευνητής. Μετάφραση στην Αγγλική και ανάλυση δεδομένων, επιμέλεια των κεφαλαίων και διεξαγωγή
συνεντεύξεων.
Κωνσταντίνος Καζανάς, LLM, Νομικός με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στο Δίκαιο μεταναστών και προσφύγων. Έχει
εργαστεί ως ειδικός σύμβουλος στη Διεθνή Οργάνωση Save the Children (παράρτημα Ελλάδας). Επίσης, είναι
εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και Αν. Καθηγητής στην Αστυνομική Ακαδημία διδάσκοντας Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου και
Θεμελιώδη Δικαιώματα.
Κύριος Ερευνητής. Συγγραφή στην Ελληνική, μετάφραση στην Αγγλική και ανάλυση δεδομένων, επιμέλεια των
κεφαλαίων και διεξαγωγή συνεντεύξεων.
Φωτεινή‐Μαρία Μηνέ, Διεθνολόγος, ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά (Ελλάδα) και MSc Sociology of European Law, Lund
University (Σουηδία).
Κύρια Ερευνήτρια. Συγγραφή στην Ελληνική, μετάφραση στην Αγγλική και ανάλυση δεδομένων, επιμέλεια των
κεφαλαίων και διεξαγωγή συνεντεύξεων.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά για τα χρήσιμα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους τα Μέλη της Ομάδας
Παραλαβής και Αξιολόγησης της Μελέτης (ΟΠΑΜ) του Εθνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
(ΕΔΜ):
Θεοδώρα Σταθοπούλου, Προϊστάμενη στο Τμήμα IV, Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων, Γενική Διεύθυνση Εργασιακών
Σχέσεων, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Μαρία Αργύρη, Τμήμα IV, Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων, Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Μαρία Μπίθα, Τμήμα IV, Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων, Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Γεωργία Αλεξοπούλου, Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Πολιτικών και Προγραμμάτων, Διεύθυνση Κοινωνικής
Ένταξης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Σταυρούλα Γεωργοπούλου, Τμήμα Κοινωνικοοικονομικής Ένταξης, Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Μιχαήλ Κοσμίδη, Προϊστάμενος στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πολιτικών Μετανάστευσης της Διεύθυνσης
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Αικατερίνη Χαροκόπου, Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πολιτικών Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Αθηνά Μπαλοπούλου, Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πολιτικών Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής,
Συντονίστρια Εθνικού Σημείου Επαφής για την Ελλάδα, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης Πολιτικής, Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Οι συγγραφείς επιθυμούν να ευχαριστήσουν θερμά για την πολύτιμη συμβολή του τον:
Γιώργο Κρητικίδη, Επιστημονικό Συνεργάτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ‐ΓΣΕΕ).

Εικόνα εξωφύλλου: Θεόδωρος Φούσκας – προσωπική συλλογή: «Μετάναστες, Αιτούντες Άσυλο & Πρόσφυγες στην Αθήνα», 2017.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα Κράτη‐Μέλη αντικειμενικών, αξιόπιστων, συγκρίσιμων,
επικαιροποιημένων και ενημερωμένων δεδομένων για τη μετανάστευση και το άσυλο, ώστε να στηριχτεί η χάραξη της πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση των οικείων εθνικών πολιτικών στους τομείς αυτούς. Ακολούθως, το Συμβούλιο της ΕΕ,
το 2008, με την υπ’ αριθ. 381/2008/ΕΚ Απόφαση, ίδρυσε το ΕΔΜ, ως μόνιμη πλέον δομή, η οποία θα λειτουργεί στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη συμμετοχή των Κρατών‐Μελών με σκοπό την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΜΝ και τις εργασίες του, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα
www.emn.europa.eu
ή στον ελληνικό ιστότοπο
http://emn.ypes.gr
Στοιχεία επικοινωνίας με το Ελληνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης:
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πολιτικών Μετανάστευσης
Ευαγγελιστρίας 2
105 63 Αθήνα
Τηλ. 213 136 1278
Email: emn@immigration.gov.gr

© 2018, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.
Αυτή η μελέτη πραγματοποιήθηκε με την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης. Τα περιεχόμενα της έρευνας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του
συγγραφέα. Σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν μπορούν να θεωρηθούν
υπεύθυνα για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται από τρίτους.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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ΕΔΜ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 2018
Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας
των Kρατών Mελών της ΕΕ
Top‐line “Factsheet” (Εθνική συνεισφορά)
Εθνική συνεισφορά
Παρακαλείσθε να κάνετε μία εισαγωγή της μελέτης και καταγράψτε βασικά δεδομένα και στοιχεία από όλα τα τμήματα της
Εστιασμένης Μελέτης, με ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία που θα έχουν σχέση με τους (εθνικού, περιφερειακούς ή τοπικούς)
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
Η Εστιασμένη Μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης για το έτος 2018 «Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά
εργασίας των Κρατών Μελών της ΕΕ» αποσκοπεί στην ενημέρωση των Κρατών Μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με
όλες τις εξελίξεις όσον αφορά τις πολιτικές ένταξης στην αγορά εργασίας οι οποίες απευθύνονται σε υπηκόους τρίτων χωρών
στην Ελλάδα. Το Μέρος Ι αποσκοπεί στο να παράσχει μια γενική εικόνα των γενικών πολιτικών ένταξης στην αγορά εργασίας
που απευθύνονται σε υπηκόους τρίτων χωρών στην ελληνική αγορά εργασίας. Από το 2015, η Ελλάδα αποτελεί το κύριο σημείο
εισόδου στην Ευρώπη για εκτεταμένες ροές αιτούντων άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες, με σχεδόν ένα εκατομμύριο άτομα
να αναζητούν ασφάλεια για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους. Σύμφωνα με ποιoτικές και ποσοτικές μελέτες και με
διαθέσιμα στοιχεία από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (2014‐2017), οι υπήκοοι τρίτων χωρών, απασχολούνται στους κύριους
τομείς, στους οποίους, αναπτύσσεται κυρίως η ελληνική οικονομία. Ως ανειδίκευτοι εργάτες παλαιότερα εισέρχονταν στον τομέα
των κατασκευών, που πλέον, βρίσκεται σε ύφεση λόγω της οικονομικής κρίσης. Σημαντικό μέρος τους εντοπίζεται και στον
αγροτικό τομέα, στους τομείς του τουρισμού και των υπηρεσιών και στον τομέα της εστίασης. Οι γυναίκες μετανάστριες στην
παροχή ιδιωτικής φροντίδας, οικιακών υπηρεσιών και καθαριότητας. Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 52,65% έχουν
Αλβανική υπηκοότητα. Στους αλλοδαπούς άντρες 54,25% είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν
με 10,08% και του Μπαγκλαντές με 4,87%. Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,68% είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι
ασφαλισμένες Βουλγαρικής υπηκοότητας με 8,17% και Ρουμάνικης με 7,48%. Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων
έχει ως εξής: Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 21,96% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 13,36% στον
κλάδο «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 13,06% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». Η βασική πρόκληση της ένταξης στην Ελλάδα,
όπως προκύπτει από την ερευνητική εμπειρία μεταξύ 1990 και 2018, είναι ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών ωθούνται στην
ανεπίσημη οικονομία και τη αδήλωτη εργασία, όπου παραμένουν για εκτεταμένες περιόδους. Ο καταμερισμός της εργασίας
εγκλωβίζει στους υπηκόους τρίτων χωρών, σχεδόν αποκλειστικά, στον άτυπο τομέα της οικονομίας. Οι μετανάστες εργαζόμενοι
εντοπίζονται κυρίως σε επισφαλή, χαμηλού κύριους/χαμηλά αμειβόμενα επαγγέλματα, στην αδήλωτη εργασία και ανεπίσημο
τομέα της οικονομίας που απαιτεί τη συνεχή ανατροφοδότησή της ένα χαμηλού κόστους, ανασφάλιστο μετακινούμενο,
προσωρινό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Αυτός ο τύπος απασχόλησης εγκλωβίζει τους εργαζόμενους μετανάστες εκτός των
ελέγχων εργασίας, της εργασιακής νομοθεσίας και της φορολογίας, χωρίς εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και εργασιακών
δικαιωμάτων. Αυτό επηρεάζει τόσο τους μετανάστες εργαζόμενους όσο και τα δημόσια έσοδα, καθώς οι εργοδότες δεν
συνεισφέρουν στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. O κύριος πόλος έλξης της άτυπης οικονομίας είναι το οικονομικό όφελος και
περιλαμβάνει: τους εργοδότες που αποφεύγουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τους εργαζόμενους που εργάζονται χωρίς
σύμβαση, τα άτομα που ασκούν δυο εργασίες και δηλώνουν μόνο τη μία, τους παράτυπους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι
δεν μπορούν νόμιμα να απασχοληθούν, όσους εργάζονται άτυπα και περιστασιακά για μετρητά, τους αυτοπασχολούμενους,
όλοι σε μια βάση πλήρους/μερικής/με το κομμάτι, απασχόλησης. Στην Ελλάδα, οι μετανάστες, οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες
και οι δικαιούχοι επικουρικής και ανθρωπιστικής προστασίας συγκεντρώνονται και εγκλωβίζονται στην χειρωνακτική εργασία,
στη γεωργία, στις κατασκευές, στη βιοτεχνία, στην οικιακή εργασία, στις υπηρεσίες εστίασης, ξενοδοχειακές, καθαριότητας,
προσωπικής φροντίδας και στο πλανόδιο εμπόριο. Επίσης, ένα μέρος των πολιτών τρίτων χωρών το οποίο δεν μπορεί να
καταγραφεί λόγω αδυναμίας εντοπισμού ή ελέγχου, βρίσκεται εγκλωβισμένο στην παράνομη απασχόληση, σε μορφές
εκμεταλλευτικής και/ή εξαναγκαστικής εργασίας μέσω εγκληματικών δικτύων/δικτύων σωματεμπορίας. Οι εργασίες, στις οποίες
συγκεντρώνονται οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι δικαιούχοι επικουρικής και ανθρωπιστικής προστασίας, δεν είναι
ελκυστικές, δεν προσφέρουν κοινωνικό κύρος και θεωρούνται κοινωνικά κατώτερες. Είναι αμειβόμενες ή μη αμειβόμενες
εργασίες εκτός των ορίων της επίσημης απασχόλησης και επειδή δεν είναι εγγεγραμμένες, θεωρούνται κατώτερες από την
κοινωνία. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των 21 χωρών μελών του ΟΟΣΑ, με το 24% του ΑΕΠ της χώρας να
διαμορφώνεται από την άτυπη οικονομία. Επιπλέον, το ποσοστό των ανασφάλιστων εργαζομένων στην Ελλάδα είναι μεταξύ των
υψηλότερων στον κόσμο, στο 37,3%, όπως και το ποσοστό των παράτυπων μεταναστών που εργάζονται, στο 4,4%,
ακολουθούμενο από τις ΗΠΑ στο 3,2% και την Ιταλία στο 2%.
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Το έγγραφο της «Στρατηγικής για την Ένταξη των Πολιτών Τρίτων Χωρών», της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και
Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών του έτους 2013, περιλαμβάνει τα εξής μέτρα: προώθηση της συμμετοχής των
πολιτών τρίτων χωρών στον τομέα της πληροφόρησης (μέσω εγχειριδίων, ιστοσελίδων, τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης,
εκστρατειών ενημέρωσης, κλπ), πρόσβαση στα προγράμματα και τις υπηρεσίες των οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας για όλους
τους πολίτες τρίτων χωρών (ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των φορέων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε όλα τα
επίπεδα διακυβέρνησης), εκπαίδευση των επαγγελματιών φορέων και υπηρεσιών πρώτης γραμμής στις ειδικές ανάγκες
διαφόρων ομάδων του πληθυσμού μέσω της ανάπτυξης της διαπολιτισμικής ικανότητας των δημόσιων υπαλλήλων
(επιμόρφωση και ενημέρωση σε δασκάλους σχολείων όπου φοιτούν παιδιά μεταναστών, αστυνομικών, του προσωπικού των
καταστημάτων κράτησης, του τομέα της υγείας κλπ), εκπαίδευσης ‐ μαθήματα ελληνικής γλώσσας, μαθήματα προσανατολισμού,
επαγγελματική κατάρτιση(μαθήματα κατάρτισης βάσει των συνθηκών εργασίας , και της ζήτησης επαγγελματιών), ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας(ενθάρρυνση του επιχειρείν και της καινοτομίας, υποστήριξη της ίδρυσης επιχειρήσεων εκ μέρους των
πολιτών τρίτων χωρών), αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, πρόσβαση στη στέγαση (εξασφάλιση ίσων ευκαιριών
στην αγορά κατοικίας, καταπολέμηση φαινομένων γκετοποίησης κλπ), πρόσβαση στην υγεία (διευκόλυνση της πρόσβασης
πολιτών τρίτων χωρών σε υπηρεσίες υγείας, διασφάλιση παροχής έκτακτης υγειονομικής περίθαλψης σε χώρους προσωρινής
διαμονής και φιλοξενίας, ενημέρωση σε θέματα υγιεινής), συμμετοχή στα κοινά (προώθηση της ενεργούς συμμετοχής σε όλες
τις πτυχές της συλλογικής ζωής, εκπροσώπηση σε κοινοτικούς συλλόγους και οργανώσεις κλπ). Αναφορικά με τη διευκόλυνση
της ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών μέσω κοινωνικοοικονομικής συμμετοχής, λ.χ. μέτρα για τη βελτίωση της
παρακολούθησης στο εκπαιδευτικό σύστημα, για την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων, πρόσβαση στην κοινωνική
ασφάλιση, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση, ένταξη στην αγορά εργασίας, στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
(Υ.ΜΕ.ΠΟ.) βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων, σύμφωνα με
τις εθνικές προτεραιότητες και τις αρχές και Οδηγίες της Ε.Ε. Το Μέρος ΙΙ στοχεύει στην παροχή μιας επισκόπησης σχετικά με τα
μέτρα και τις πρακτικές που διευκολύνουν την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Δίνεται
έμφαση στην εκπαίδευση και πιστοποίηση, στην παροχή πληροφοριών και συμβουλών, στην ενίσχυση των
διαπολιτισμικών/κοινών σχέσεων στο χώρο εργασίας, στα προσαρμοσμένα προγράμματα/σχέδια/συμβάσεις ειδικά
σχεδιασμένα για συγκεκριμένες και/ή ευάλωτες ομάδες, στα κίνητρα για μετανάστες ή εργοδότες, στην στήριξη της
αυτοαπασχόλησης. Επιπλέον, το Μέρος ΙΙ περιλαμβάνει ελπιδοφόρα παραδείγματα μέτρων ένταξης που εφαρμόζονται στην
Ελλάδα.
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1. Μέρος Ι: Γενικές πολιτικές και πολιτικές ένταξης στην αγορά εργασίας
Στόχος του παρόντος τμήματος είναι να παράσχει μια γενική εικόνα των γενικών πολιτικών ένταξης στην αγορά εργασίας που
απευθύνονται σε υπηκόους τρίτων χωρών μεταξύ των Κρατών Μελών, εξαιρουμένων των προσαρμοσμένων πολιτικών για
φοιτητές/αποφοίτους, τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τους αιτούντες άσυλο. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι υφιστάμενες
πολιτικές που είτε έχουν εφαρμοστεί πρόσφατα (από το 2014) είτε έχουν αλλάξει από το 2014.
1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Ε1. Περιγράψτε συνοπτικά το πλαίσιο στο οποίο ανήκει το Κράτος Μέλος σας σχετικά με την κατάσταση των πολιτών τρίτων χωρών
Για το ερώτημα αυτό, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε και τους υπηκόους τρίτων χωρών εκτός του πεδίου της μελέτης, δηλαδή
φοιτητές, αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας.
α) Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών που έρχονται στο Κράτος Μέλος σας; Υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση από
το 2014 και μετά;
Η Ελλάδα έλαβε σημαντικούς αριθμούς μεταναστών (βλ. Πίνακα 1) από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες και την τέως ΕΣΣΔ στις
αρχές της δεκαετίας του 1990 (1990 και μετά). Κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος, σημαντικός αριθμός πολιτών τρίτων
χωρών μετανάστευσαν από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, με αποκορύφωμα την περίοδο 2005‐2009 (κυρίως μέσω
της Τουρκίας). Η μεγάλη πλειοψηφία του μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι εκείνη των περιόδων αυτών και όχι
από την περίοδο 2014‐2017, όπου πολλοί υπήκοοι τρίτων χωρών ήλθαν από τη Συρία και είναι μικτές μεταναστευτικές ροές,
καθώς εκείνοι κατά κύριο λόγο έφυγαν μεσούσης της «προφυγικής κρίσης» προς την Δυτική Ευρώπη μέσω της Βαλκανικής Οδού.
Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης μεταξύ τριών ηπείρων και λόγω της μακράς ακτογραμμής της – η οποία περιλαμβάνει
σημαντικό τμήμα των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων και μέρος των χερσαίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του
χώρου Σένγκεν ‐ αποτελεί την κύρια είσοδο και περιοχή διέλευσης στο ευρωπαϊκό έδαφος για τους πολίτες τρίτων χωρών (ΠΤΧ),
περιλαμβάνοντας μικτές μεταναστευτικές ροές, με αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες που διασχίζουν τα
ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα μέσω της περιοχής του Έβρου και τα θαλάσσια σύνορα μέσω του Αιγαίου1. Από το 2015, η
Ελλάδα έχει δεχθεί τις μεγαλύτερες ροές αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών των τελευταίων ετών, οι οποίες
έχουν αυξηθεί δραματικά2. Η Ελλάδα είναι το κύριο σημείο εισόδου στην Ευρώπη για σχεδόν ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και
μετανάστες που αναζητούν ασφάλεια για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους. Οι πρωτοφανείς ροές αιτούντων άσυλο,
προσφύγων και μεταναστών το 2015, σε συνδυασμό με την μετακίνηση των μεταναστευτικών διαδρομών, κυρίως ατόμων που
αναζητούν άσυλο στην Ευρώπη, που κατευθύνονται στην Ελλάδα από την Τουρκία και αλλού, έχει προκαλέσει δυσκολίες στη
διαχείριση της σημαντικής αύξησης των μεταναστών και των προσφύγων και στην κάλυψη των αναγκών τους3. Στο Γράφημα 1
που ακολουθεί παρουσιάζονται οι χώρες προηγούμενης διαμονής από τις οποίες προήλθε το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων
που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, κατά το τελευταίο έτος πριν την Απογραφή του 2011 (βλ. και Πίνακα 1), με ξένη υπηκοότητα
(περιλαμβάνονται και τα άτομα με αδιευκρίνιστη ή χωρίς υπηκοότητα), αντίστοιχα4. Τα στατιστικά στοιχεία αφίξεων
μεταναστευτικών ροών μέσω των θαλάσσιων συνόρων, ανά έτος 2014‐2017, παρουσιάζονται στα στατιστικά στοιχεία της Ύπατης
Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες5. Μέχρι στιγμής το 2018, συνολικά 13.717 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν στην
Ελλάδα δια θαλάσσης (UNCHR, 2018)6. Η πλειοψηφία είναι από τη Συρία (38%), Το Ιράκ (22%) και το Αφγανιστάν (13%).

1 Fouskas, T. and Tsevrenis, V. (eds.), (2014) Contemporary Immigration in Greece: A Sourcebook. Athens: European Public Law Organization (EPLO) Publications;Voutsinou,
M. et al. (2107) Migration flows and refugee protection ‐ Administrative challenges and human rights issues. Special Report. Athens: The Greek Ombudsman,
http://goo.gl/bdymPW; The Greek Ombudsman (2017) Return of Third‐Country Nationals ‐ Special Report 2016. Athens: The Greek Ombudsman,
https://www.synigoros.gr/resources/docs/eidikiekthesiepistrofesallodapwn2016en.pdf; Afouxenidis, A. Petrou, M. Kandylis, G. Tramountanis, A. and Giannaki, D. (2017)
“Dealing with a Humanitarian Crisis: Refugees on the Eastern EU Border of the Island of Lesvos”, Journal of Applied Security Research 12(1): 7‐39; Chtouris, S., and Miller
D. (2017) “Refugee Flows and Volunteers in the Current Humanitarian Crisis in Greece”, Journal of Applied Security Research, 12(1):61‐77; Hatzopoulos, V., Fouskas, T.,
Grigoriou, P., Karabelias, G., Kazanas, K., Mine, F., de Maio, A., Novak, C. and Pechlidi, G. (2017) European Migration Network Focused Study: The Changing Influx of Asylum
Seekers in 2014‐2016: Member State Responses. Athens: European Public Law Organization (EPLO)/Hellenic Ministry for Migration Policy/European Commission/European
Migration Network (EMN), https://ec.europa.eu/home‐affairs/sites/homeaffairs/files/12a_greece_changing_influx_final_en.pdf; Hatzopoulos, V., Fouskas, T., Mine, F., de
Maio, A. and Novak, C. (2017) European Migration Network Focused Study: Challenges and practices for establishing applicants’ identity in the migration process. Athens:
European Public Law Organization (EPLO)/Hellenic Ministry for Migration Policy/European Commission/European Migration Network; Hatzopoulos, V., Fouskas, T., Pechlidi,
G., de Maio, A. and Novak, C. (2017) European Migration Network Focused Study: The Effectiveness of Return in EU Member States: Challenges and Good Practices Linked
to EU Rules and Standards. Athens: European Public Law Organization (EPLO)/Hellenic Ministry for Migration Policy/European Commission/European Migration Network,
https://ec.europa.eu/home‐affairs/sites/homeaffairs/files/12a_greece_study_on_return_final_en.pdf; International Organization for Migration – Office in Greece, (2017)
Migration legal guide for practitioners in Greece. Athens: IOM – Office in Greece, https://greece.iom.int/sites/default/files/IOM%20Legal%20Guide_English.pdf;
International Organization for Migration (IOM) (2017). Missing Migrants Project. Geneva: IOM, (accessed on: December 10, 2017, https://missingmigrants.iom.int/);
Outsiska, C., Vanikioti, Z., Emmanouil, L., Flessa A., and Mintzioli, K. (2017) The Implementation of Assisted Voluntary Returns including Reintegration Measures. Annual
Report June 2016‐May 2017. Athens: International Organization for Migration (IOM) ‐ Office in Greece, 2017, http://goo.gl/SYA2JE; Psimitis, M., Georgoulas, S. and
Nagopoulos, N. (2017) Refugee crisis and public services in Lesvos (2015‐2016). Athens: KoinonikoPolykentro, https://goo.gl/jb83bg (in Greek); Rontos K., Nagopoulos, N.
and Panagos, N. (2017) The refugee immigrant phenomenon in Lesvos of 2016 and the local Societies. Attitutes and behaviors. Athens: Tziolas, (in Greek); Williams, C.,
Demetriades, S. and Patra, E. (ILO) Diagnostic Report on Undeclared Work in Greece. International Labour Office (ILO), Employment Department, Informal Economy Unit,
Geneva: ILO, http://goo.gl/UEnjYL
2 Cabot, H. (2014) On the Doorstep of Europe: Asylum and Citizenship in Greece. Philadelphia: University of Pennsylvania Press; Sassen, S. (2017) “A massive loss of habitat:
New drivers for migration”, Sociology of Development, 2(2): 204‐233; Amnesty International (2018) Report 2017/18: The State of the World’s Human Rights. London:
Amnesty International. (accessed on December 1, 2017, https://www.amnesty.gr/sites/default/files/pdf/pol1067002018english.pdf); Konstantinou, Α., et al. (2017) The
Asylum Information Database (AIDA): Country Report: Greece (31 December 2017). Asylum Information Database (AIDA), funded by the European Programme for
Integration and Migration (EPIM), a collaborative initiative by the Network of European Foundations, and the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund
(AMIF). Athens/Brussels: Greek Council for Refugees (GCR)/European Council on Refugees and Exiles (ECRE), http://goo.gl/fpypGh
3 Grizis, V., Tsinisizelis, M., Fouskas, T., Karatrantos, A. and Mine, F. (2015) European Migration Network Focused Study: Integration of Beneficiaries of
International/Humanitarian Protection into the Labour Market: Policies and Good Practices. EMN Focused Study 2015. Athens: Center for Security Studies/Hellenic Ministry
of Interior and Administrative Reconstruction. Brussels: European Migration Network/European Commission, https://goo.gl/5I6VA7
4 http://goo.gl/imBMpB
5https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179#_ga=2.254411915.228174120.1529649787‐714028465.1528311169
6 http://goo.gl/5v2GYT
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Περισσότεροι από τους μισούς πληθυσμός είναι γυναίκες (24%) και παιδιά (36%), ενώ το 40% είναι άνδρες (UNCHR, 2018).
Οι αφίξεις τον Ιούνιο του 2018, σε 2.439 μειώθηκαν σε σύγκριση με τον Μάιο, όταν 2.916 άνθρωποι έφτασαν στα νησιά (UNCHR,
2018). Αφίξεις κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2018 είναι 48% υψηλότερα από αυτές του 2017 (UNCHR, 2018). Η Λέσβος, η
Σάμος και τα Δωδεκάνησα έλαβαν το 87% των νέων αφίξεων, κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2018, ακολουθούμενη από τη Χίο
(12%) και την Κρήτη (1%) (UNCHR, 2018). Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους αλλοδαπούς που συνελήφθησαν για παράτυπη
είσοδο και διαμονή από την Ελληνική Αστυνομία και τις Ελληνικές Λιμενικές Αρχές για τα έτη 2016‐2017 (Γράφημα 2) δείχνουν
ότι το 2016, 204.820 άτομα και το 2017, 68.112 άτομα έφθασαν στην Ελλάδα.
Πίνακας 1: Συνολικός πληθυσμός και αριθμός των αλλοδαπών στην Ελλάδα από το 1971 ως το 2011

Πηγή: Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, Γενική Απογραφή Πληθυσμού, Eπεξεργασία Ζαχαρόπουλος κ.ά. (2017)

Γράφημα 1: Χώρες προέλευσης εγκατασταθέντων στην Ελλάδα με ξένη υπηκοότητα κατά το τελευταίο έτος πριν την
Απογραφή

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2014) http://goo.gl/imBMpB
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Γράφημα 2: Συλληφθέντες αλλοδαποί για παράνομη είσοδο και παραμονή από αστυνομικές και λιμενικές αρχές για ταέτη
2016‐2017

Πηγή: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (2018) http://goo.gl/7YJzfW
Στους πίνακες με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου, φαίνονται και οι μεταβολές των εισερχόμενων πληθυσμών (2013‐
2017). Χαρακτηριστική είναι η αύξηση των αιτήσεων ασύλου από το 2013 που ανήλθε στις 4.814, κορυφώθηκε το 2017
φθάνοντας τις 58.643 και τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους καταγράφεται σημαντική μείωση στις αιτήσεις ασύλου,
φθάνοντας τις 30.192, με κύρια χώρα προέλευσης αιτούντων άσυλο, τη Συρία. Μετά το αποκορύφωμα των ροών τον Οκτώβριο
του 2015, ο αριθμός των παράτυπων αφίξεων στην Ελλάδα, στη πραγματικότητα, επιβραδύνθηκε, κυρίως λόγω των κακών
καιρικών συνθηκών των χειμερινών μηνών. Επιπλέον, το προοδευτικό κλείσιμο της βαλκανικής διαδρομής από το Σεπτέμβριο
του 2015, ως αποτέλεσμα του κλεισίματος των συνόρων μεταξύ Ουγγαρίας και Σερβίας και της επακόλουθης κατασκευής ενός
φράχτη από συρματόπλεγμα στα σύνορα Ουγγαρίας‐Σερβίας και Ουγγαρίας‐Κροατίας, είχε ήδη αποτρέψει μετανάστες από το
να πραγματοποιήσουν το επικίνδυνο ταξίδι μέσω του Αιγαίου. Εν ολίγοις, η συνδυασμένη επίδραση του κλεισίματος των
διαδρομών των Βαλκανίων και της Δήλωσης ΕΕ‐Τουρκίας είχε ως αποτέλεσμα η μεταναστευτική κίνηση στο Αιγαίο να παραμείνει
σε πολύ χαμηλά επίπεδα ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες του 2016. Όσον αφορά τον νόμιμο μεταναστευτικό πληθυσμό
στην Ελλάδα από τον Ιούνιο του 2018, βλέπε Πίνακα 2 (ανά κατηγορία: Απασχόληση, Οικογενειακή επανένωση, Σπουδές, Άλλο).

Πίνακας 2: Νόμιμος μεταναστευτικός πληθυσμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2018
Νόμιμος μεταναστευτικός πληθυσμός
Κατηγορία
Άνδρες
Γυναίκες
Απασχόληση
37.990
17.245
Οικογενειακή επανένωση
75.376
128.296

55.235
203.672

Σπουδές

809

844

1.653

Άλλο

165.945

105.698

271.643

280.120

252.083

532.203

Σύνολο
Πηγή: Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, 20187

7

Σύνολο

http://www.immigration.gov.gr/documents/20182/45177/StatMetanAdeies‐30062018/66ceaade‐b485‐4fdb‐9f03‐7354bbcbd5dc
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Στατιστικά Στοιχεία Υπηρεσίας Ασύλου (από 07/06/2013 έως 30/06/2018)
Πίνακας 3: Αιτήσεις Ασύλου – Γενική Αποτύπωση

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2018/07/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf)
Πίνακας 4: Αιτήσεις Ασύλου – Φύλο και Ηλικία

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2018/07/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf)
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Πίνακας 5: Αιτήσεις Ασύλου – Τοποθεσία Καταγραφής

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2018/07/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf)
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Πίνακας 6: Αιτήσεις Ασύλου – Χώρες προέλευσης

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2018/07/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf)
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Διαδικασίες Ασύλου από 07/06/2013 έως 30/06/2018
Γράφημα 3: Αιτήσεις ανά έτος

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2018/07/DASHBOARD_JUNE_2018_final.pdf)
Γράφημα 4: Αιτήσεις ανά φύλο

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2018/07/DASHBOARD_JUNE_2018_final.pdf)
Γράφημα 5: Αιτήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2018/07/DASHBOARD_JUNE_2018_final.pdf)
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Γράφημα 6: Ασυνόδευτοι ανήλικοι

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2018/07/DASHBOARD_JUNE_2018_final.pdf)
Γράφημα 7: Αιτήσεις ανά χώρα προέλευσης

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2018/07/DASHBOARD_JUNE_2018_final.pdf)
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Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ
β) Σε ποιους τομείς απασχολούνται κυρίως υπήκοοι τρίτων χωρών (π.χ. γεωργία, υπηρεσίες, μεταποίηση, κατασκευές, προσωπική
φροντίδα, εποχικές θέσεις εργασίας); Υπάρχουν διαφορές στα ποσοστά απασχόλησης των αλλοδαπών και των εθνικών πολιτών;
Υπάρχουν διαφορές στα ποσοστά απασχόλησης ανά φύλο;
Σύμφωνα με ποιoτικές και ποσοτικές μελέτες και με διαθέσιμα στοιχεία από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (2014‐2017), οι
υπήκοοι τρίτων χωρών, απασχολούνται στους κύριους τομείς, στους οποίους, αναπτύσσεται κυρίως η ελληνική οικονομία. Ως
ανειδίκευτοι εργάτες παλαιότερα εισέρχονταν στον τομέα των κατασκευών, που πλέον, βρίσκεται σε ύφεση λόγω της
οικονομικής κρίσης. Σημαντικό μέρος τους εντοπίζεται και στον αγροτικό τομέα, στον τομέα του τουρισμού, στον τομέα της
εστίασης, των υπηρεσιών και οι γυναίκες μετανάστριες8 στην παροχή ιδιωτικής φροντίδας, οικιακών υπηρεσιών και
καθαριότητας9.

8

Βλ. μελέτη προγράμματος FeMIPol «Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη των μεταναστριών. Αξιολόγηση των πολιτικών και προτάσεις» http://diotima.org.gr/ergasiaki‐
kai‐koinoniki‐entaxi‐ton‐me/ (Φεβρουάριος 2006 ‐ Ιανουάριο 2008). Η έρευνα κάλυψε έντεκα ευρωπαϊκές χώρες: Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, και το Ηνωμένο Βασίλειο.
9 Αναγνώστου Ν., Γκέμη Ε., « Παρακολουθώντας και Αξιολογώντας τα Μέτρα για την Ένταξη των Ευάλωτων Ομάδων Μεταναστών», ASSESS Integration of Vulnerable
Migrants, Ελιαμεπ, Φεβρουάριος 2015. http://www.eliamep.gr/wp‐content/uploads/2015/03/ASSESSNatl.Report.Phase2_.FINAL_.Greek_.pdf Βλ. και Τσομπάνογλου, Γ.
(Επιμέλεια και Εισαγωγή της Ελληνικής Έκδοσης) (2009) Από την Μετανάστευση στην Ενσωμάτωση: Τοπικές Δράσεις σε μια Παγκόσμια Πρόκληση, των S. Giguere & F.
Froy, (Eds.), Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Αθήνα: Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Πίνακας 7: Υπήκοοι τρίτων χωρών, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας κύριας απασχόλησης, και τα δύο φύλα

01A ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
02B ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
03C ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2014

2015

2016

2017

24,740

25,633

26,588

22,060

2014‐2017
‐2,681

2014‐2017%
‐10.8

257

195

141

283

26

10.1

23,407

22,177

22,969

23,447

40

0.2

04D ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

127

200

459

406

279

219.3

05E ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

143

760

1,176

1,318

1,175

821.3

06F ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

35,526

27,024

24,544

24,738

‐10,788

‐30.4

07G ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

34,995

34,899

30,598

27,244

‐7,751

‐22.1

5,427

4,452

4,373

3,516

‐1,912

‐35.2

34,138

34,421

34,995

34,426

288

10K ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

709

1,203

1,422

1,018

309

43.6

11L ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

937

766

1,018

724

‐213

‐22.7

12M ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

108

0

0

0

‐108

‐100.0

13N ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2,736

2,272

1,755

1,189

‐1,548

‐56.6

14O ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9,114

7,723

6,774

7,336

‐1,778

‐19.5

477

588

443

273

‐204

‐42.7

16Q ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1,405

1,135

1,414

1,596

191

13.6

17R ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

3,123

3,764

3,391

2,356

‐768

‐24.6

18S ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

2,571

1,942

2,166

1,219

‐1,353

‐52.6

08H ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09J ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

15P ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

19T ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
20Y ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ
21Z ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

0.8

4,088

2,324

2,679

3,847

‐241

‐5.9

30,233

25,650

20,226

16,204

‐14,029

‐46.4

382

478

393

311

‐71

‐18.5

214,643

197,606

187,524

173,507

‐41,136

‐19.2

Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (2014‐2017), Επεξεργασία: Κρητικίδης, Γ. (2018)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
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Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ
Πίνακας 8: Υπήκοοι τρίτων χωρών, ποσοστιαία μεταβολή ανά κλάδο οικονομική δραστηριότητα κύριας απασχόλησης, και τα δύο φύλα
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
2014

2015

2016

2017

2014‐2017

01A ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

5.16

5.50

5.85

4.87

10.10

02B ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

2.28

1.87

1.05

2.36

3.60

03C ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

7.40

6.63

6.61

6.55

0.09

04D ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

0.46

0.76

1.62

1.29

7.15

05E ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

0.63

3.29

5.02

4.82

26.02

06F ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

23.43

18.61

16.69

16.57

457.91

07G ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

5.59

5.28

4.65

4.01

‐14.45

08H ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

3.16

2.64

2.36

1.87

‐11.44

09J ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

11.49

10.57

10.26

9.82

0.54

10K ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

0.93

1.65

1.76

1.17

2.88

11L ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.01

0.87

1.08

0.78

85.63

12M ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

2.75

0.00

0.00

0.00

161.19

13N ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.40

1.09

0.87

0.58

‐17.69

14O ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

10.90

9.03

7.67

8.14

‐27.33

15P ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

0.15

0.19

0.13

0.08

‐1.04

16Q ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

0.48

0.39

0.48

0.54

3.43

17R ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

1.49

1.76

1.55

1.02

‐3.43

18S ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

5.48

4.29

4.37

2.32

‐24.48

19T ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.66

3.12

3.97

4.98

‐4.76

20Y ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ

62.31

54.66

50.47

46.32

103.62

21Z ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

27.99

22.25

15.48

18.33

‐21.26

6.07

5.47

5.10

4.62

‐19.01

ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (2014‐2017), Επεξεργασία: Κρητικίδης, Γ. (2018)
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Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ
Πίνακας 9: Υπήκοοι τρίτων χωρών, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας κύριας απασχόλησης‐ άνδρες

01A ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
02B ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

2014

2015

2016

2017

18,929

20,700

22,447

18,279

2014‐2017

2014‐2017%

‐650

‐3.4

257

195

141

283

26

10.1

18,206

15,180

17,607

17,249

‐957

‐5.3

04D ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

127

200

459

406

279

219.3

05E ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

143

760

1,151

1,318

1,175

821.3

06F ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

35,056

26,843

24,544

24,738

‐10,318

‐29.4

07G ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

27,154

24,333

22,607

21,075

‐6,079

‐22.4

5,171

4,371

3,693

3,082

‐2,089

‐40.4

13,523

14,358

15,730

14,677

1,154

8.5

618

894

982

617

‐1

‐0.1

11L ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

0

73

599

225

225

*

12M ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0

0

0

0

0

*

03C ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

08H ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09J ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
10K ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

13N ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1,760

774

677

188

‐1,573

14O ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4,185

4,209

2,728

2,483

‐1,702

‐40.7

15P ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

258

108

319

214

‐45

‐17.2

16Q ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

637

174

350

157

‐480

‐75.4

88

856

1,116

391

303

343.8

18S ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

2,200

1,266

1,697

642

‐1,559

‐70.8

19T ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1,368

656

481

859

‐509

‐37.2

20Y ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ
21Z ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

1,311

1,657

1,627

908

‐403

‐30.7

17R ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Άνδρας

‐89.3

382

403

76

246

‐136

‐35.6

131,373

118,010

119,031

108,034

‐23,339

‐17.8

Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (2014‐2017), Επεξεργασία: Κρητικίδης, Γ. (2018)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης

19

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ● ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 2018
Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ
Πίνακας 10: Υπήκοοι τρίτων χωρών, ποσοστιαία μεταβολή ανά κλάδο οικονομική δραστηριότητα κύριας απασχόλησης ‐ άνδρες
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
2014

2015

2016

2017

2014‐2017

01A ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

6.59

7.47

8.23

6.70

4.43

02B ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

2.42

2.00

1.13

2.52

4.35

03C ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

8.05

6.51

7.26

6.83

‐3.61

04D ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

0.61

1.03

2.17

1.71

9.54

05E ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

0.88

4.14

6.26

6.22

23.64

06F ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

24.27

19.62

17.62

17.61

258.55

07G ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

7.42

6.44

6.04

5.36

‐22.29

08H ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

3.59

3.09

2.36

1.95

‐15.02

09J ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

8.46

8.01

8.53

7.63

3.55

10K ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1.27

2.04

1.84

1.06

‐0.01

11L ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

0.00

0.16

1.27

0.50

19.04

12M ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13N ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.65

0.69

0.62

0.17

‐328.80

14O ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9.51

8.48

5.52

4.97

‐28.72

15P ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

0.13

0.05

0.15

0.10

‐0.29

16Q ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

0.63

0.18

0.37

0.16

13.43

17R ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

0.12

1.19

1.54

0.52

19.10

18S ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

7.25

4.42

5.81

2.07

‐252.70

19T ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.44

2.07

1.50

2.53

‐16.03

20Y ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ

57.00

71.86

53.48

35.45

‐154.26

21Z ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

32.85

33.61

10.61

18.06

‐68.26

Άνδρας

6.39

5.66

5.59

4.95

‐18.72

Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (2014‐2017), Επεξεργασία: Κρητικίδης, Γ. (2018)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ● ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 2018
Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ
Πίνακας 11: Υπήκοοι τρίτων χωρών, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας κύριας απασχόλησης‐ γυναίκες
2014
01A ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

5,811

02B ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
03C ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
04D ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
05E ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
06F ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07G ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
08H ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

2015

2016

2017

4,933

4,140

3,781

2014‐2017
‐2,031

0

0

0

0

0

5,201

6,996

5,362

6,198

997

0

0

0

0

0

2014‐2017%
‐34.9
*
19.2
*

0

0

25

0

0

471

181

0

0

‐471

‐100.0

*

7,841

10,566

7,992

6,169

‐1,672

‐21.3
69.8

255

81

680

433

178

20,615

20,063

19,265

19,749

‐866

‐4.2

91

308

441

401

310

340.4

11L ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

937

692

419

499

‐438

‐46.7

12M ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

108

0

0

0

‐108

‐100.0

13N ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

976

1,498

1,078

1,001

25

4,929

3,514

4,046

4,853

‐76

‐1.5

219

480

124

60

‐159

‐72.7

768

960

1,065

1,439

671

87.3

3,035

2,908

2,275

1,966

‐1,070

‐35.2
55.5

09J ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
10K ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

14O ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
15P ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
16Q ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
17R ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
18S ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

371

675

469

577

206

2,720

1,668

2,197

2,988

268

20Y ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ
21Z ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

28,922

23,994

18,599

15,297

‐13,625

0

76

317

65

65

Γυναίκα

83,270

79,593

68,494

65,473

‐17,797

19T ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.6

9.9
‐47.1
*
‐21.4

Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (2014‐2017), Επεξεργασία: Κρητικίδης, Γ. (2018)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ● ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 2018
Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ
Πίνακας 12: Υπήκοοι τρίτων χωρών, ποσοστιαία μεταβολή ανά κλάδο οικονομική δραστηριότητα κύριας απασχόλησης ‐ γυναίκες
2014

2015

2016

2017

2014‐
2017

01A ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

3.02

2.62

2.28

2.09

17.15

02B ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03C ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

5.76

6.91

5.10

5.87

6.55

04D ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05E ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

06F ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

6.57

2.17

0.00

0.00

‐28.82

07G ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

3.02

3.74

2.82

2.16

‐6.34

08H ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

0.93

0.30

2.38

1.43

6.35

09J ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

15.03

13.72

12.30

12.48

‐4.11

10K ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

0.33

1.06

1.62

1.38

23.70

11L ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.91

1.60

0.89

1.05

30.67

12M ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

6.32

0.00

0.00

0.00

291.89

13N ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.09

1.56

1.16

1.03

0.30

14O ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

12.44

9.79

10.39

12.07

‐13.12

15P ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

0.19

0.45

0.10

0.05

‐3.92

16Q ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

0.41

0.49

0.53

0.72

7.34

17R ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2.24

2.04

1.56

1.26

‐5.14

18S ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

2.24

4.08

2.31

2.68

4.19

19T ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.57

3.91

6.22

6.90

14.14

20Y ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ

62.58

53.77

50.22

47.18

98.74

21Z ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

0.00

8.00

17.39

19.40

48.87

Γυναίκα

5.63

5.22

4.44

4.17

‐19.40

Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (2014‐2017), Επεξεργασία: Κρητικίδης, Γ. (2018)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ● ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 2018
Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ
Πίνακας 13: Υπήκοοι τρίτων χωρών, ανά επάγγελμα κύριας απασχόλησης, και τα δύο φύλα και ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο της χώρας

1 Ανώτερα διευθυντικά
και διοικητικά στελέχη
2 Επαγγελματίες
3 Τεχνικοί και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα
4 Υπάλληλοι γραφείου
5 Απασχολούμενοι στην
παροχή υπηρεσιών και
πωλητές
6 Ειδικευμένοι γεωργοί,
κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι
και αλιείς
7 Ειδικευμένοι τεχνίτες
και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
8 Χειριστές
βιομηχανικών
εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και
εξοπλισμού και
συναρμολογητές
(μονταδόροι)
9 Ανειδίκευτοι εργάτες,
χειρωνάκτες και
μικροεπαγγελματίες
O Πρόσωπα μη
δυνάμενα να
καταταγούν
ΣΥΝΟΛΟ

2014
233

2015
669

2016
235

2017
591

2014-2017
358

2014-2017%
153.4

4,621

3,834

3,102

3,458

-1,164

2,623

3,981

3,702

2,764

141

5.4

5,210

4,914

7,938

9,897

4,687

90.0

51,315

54,959

47,459

37,263

-14,052

-27.4

10,354

9,100

8,919

7,269

-3,085

-29.8

52,320

40,532

40,388

38,742

-13,579

-26.0

10,118

6,167

8,068

10,918

800

77,849

73,449

67,684

62,482

-15,367

0

0

30

125

125

214,643

197,605

187,525

173,507

-41,136

-25.2

7.9

-19.7
*
-19.2

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ
2014
2015
2016
2017
2014-2017
1 Ανώτερα διευθυντικά και
διοικητικά στελέχη
2 Επαγγελματίες

0.17

0.59

0.24

0.64

-0.87

0.69

0.57

0.44

0.47

-1.83

3 Τεχνικοί και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα
4 Υπάλληλοι γραφείου

0.93

1.35

1.24

0.93

0.93

1.51

1.30

2.07

2.48

8.47

6.57

6.43

5.43

4.22

-13.66

2.30

2.11

2.13

1.73

10.16

14.99

11.73

11.42

11.01

-445.34

4.51

2.97

3.68

4.52

4.64

31.49

28.59

26.34

23.06

-64.68

5 Απασχολούμενοι στην
παροχή υπηρεσιών και
πωλητές
6 Ειδικευμένοι γεωργοί,
κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και
αλιείς
7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και
ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
8 Χειριστές βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων
και εξοπλισμού και
συναρμολογητές (μονταδόροι)

9 Ανειδίκευτοι εργάτες,
χειρωνάκτες και
μικροεπαγγελματίες
O Πρόσωπα μη δυνάμενα να
καταταγούν
ΣΥΝΟΛΟ

0.00

0.00

0.05

0.19

1.79

6.07

5.47

5.10

4.62

-19.01

Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (2014‐2017), Επεξεργασία: Κρητικίδης, Γ. (2018)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ● ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 2018
Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ
Πίνακας 14: Υπήκοοι τρίτων χωρών, ανά επάγγελμα κύριας απασχόλησης, άνδρες και γυναίκες και ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο της χώρας ‐ άνδρες/γυναίκες
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
2014
1 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά
στελέχη
2 Επαγγελματίες
3 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
4 Υπάλληλοι γραφείου
5 Απασχολούμενοι στην παροχή
υπηρεσιών και πωλητές
6 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι,
δασοκόμοι και αλιείς
7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα
8 Χειριστές βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
εξοπλισμού και συναρμολογητές
(μονταδόροι)
9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες
και μικροεπαγγελματίες
O Πρόσωπα μη δυνάμενα να
καταταγούν
Άνδρας

1 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά
στελέχη
2 Επαγγελματίες
3 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
4 Υπάλληλοι γραφείου
5 Απασχολούμενοι στην παροχή
υπηρεσιών και πωλητές
6 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι,
δασοκόμοι και αλιείς
7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα
8 Χειριστές βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
εξοπλισμού και συναρμολογητές
(μονταδόροι)
9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες
και μικροεπαγγελματίες
O Πρόσωπα μη δυνάμενα να
καταταγούν
Γυναίκα

2015

2016

2017

2014‐2017

2014‐2017%

233

669

235

542

309

132.6

2,532

1,215

1,888

1,340

‐1,192

‐47.1

1,323

2,014

2,320

1,704

381

28.8

3,009

2,797

5,126

5,992

2,983

99.1

26,441

28,611

23,784

18,131

‐8,311

‐31.4

7,719

7,534

7,418

5,988

‐1,731

‐22.4

50,425

37,772

37,728

35,354

‐15,071

‐29.9

9,314

5,505

7,880

10,218

904

9.7

30,376

31,894

32,622

28,641

‐1,735

‐5.7

0

0

30

125

125

131,372

118,011

119,031

108,034

‐23,338

2014

2015

2016

2017

2014‐2017

*
‐17.8

2014

2015

2016

2017

2014‐2017

1 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά
στελέχη
2 Επαγγελματίες

0.24

0.79

0.32

0.83

‐1.00

0.78

0.37

0.56

0.38

‐4.52

3 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
4 Υπάλληλοι γραφείου

0.95

1.32

1.48

1.10

2.51

2.09

1.75

3.15

3.50

11.01

6.44

6.35

5.19

3.89

‐14.99

2.91

2.99

3.03

2.43

9.27

15.89

12.25

12.05

11.13

‐3680.40

4.61

2.90

3.82

4.55

4.04

28.08

27.46

26.95

22.52

‐9.13

0.00

0.00

0.06

0.22

1.48

5 Απασχολούμενοι στην παροχή
υπηρεσιών και πωλητές
6 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι,
δασοκόμοι και αλιείς
7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα
8 Χειριστές βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
εξοπλισμού και συναρμολογητές
(μονταδόροι)
9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες
και μικροεπαγγελματίες
O Πρόσωπα μη δυνάμενα να
καταταγούν
Άνδρας

6.39

5.66

5.59

4.95

‐18.72

2014

2015

2016

2017

2014‐2017

1 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά
στελέχη
2 Επαγγελματίες

0.00

0.00

0.00

0.18

‐0.47

0.61

0.76

0.33

0.56

0.08

3 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
4 Υπάλληλοι γραφείου

0.91

1.38

0.97

0.74

429.60

1.10

0.97

1.28

1.71

6.04

6.72

6.52

5.70

4.58

‐12.09

1.42

0.87

0.87

0.74

11.60

5.97

7.41

6.55

9.86

56.57

3.64

3.68

1.41

4.13

2.03

34.14

29.53

25.81

23.53

‐286.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.63

5.22

4.44

4.17

‐19.40

2014‐2017%

0

0

0

49

49

*

2,089

2,619

1,214

2,117

28

1.3

1,300

1,967

1,382

1,061

‐240

‐18.4

2,202

2,118

2,812

3,905

1,703

77.3

24,874

26,348

23,675

19,133

‐5,741

‐23.1

2,635

1,567

1,502

1,281

‐1,354

‐51.4

1,894

2,760

2,661

3,388

1,494

78.9

804

662

187

700

‐104

‐12.9

47,473

41,555

35,062

33,842

‐13,631

‐28.7

0

0

0

0

0

83,271

79,596

68,495

65,474

‐17,797

*
‐21.4

5 Απασχολούμενοι στην παροχή
υπηρεσιών και πωλητές
6 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι,
δασοκόμοι και αλιείς
7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα
8 Χειριστές βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
εξοπλισμού και συναρμολογητές
(μονταδόροι)
9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες
και μικροεπαγγελματίες
O Πρόσωπα μη δυνάμενα να
καταταγούν
Γυναίκα

Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (2014‐2017), Επεξεργασία: Κρητικίδης, Γ. (2018)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ● ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 2018
Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ
Πίνακας 15: Σύνολο υπηκοοτήτων, ανά επάγγελμα κύριας απασχόλησης, άνδρες και γυναίκες και ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο της χώρας – και τα δύο φύλα
2014-2017
Επάγγελμα κύριας απασχόλησης και Υπηκοότητα
Count
a12_reu Α12. Υπηκοότητα
1
2 Χώρας
Ελληνική
ΕΕ
3 Άλλο
Επάγγελμα κύριας
απασχόλησης

1 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη

-41838.3

256.5

357.5

2 Επαγγελματίες

Total
3 Άλλο
-41224.3

-0.87

64621.75

200.25

-1163.5

63658.5

-1.83

3 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

15717.5

-743

141

0.93

4 Υπάλληλοι γραφείου

49898.5

716

4686.75

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές

122595

-5639.75

-14052

15115.5
55301.2
5
102903.
3

6 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς

-26492.8

-774

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
8 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές
(μονταδόροι)

19495.25

-2867.75

-3085
13578.5

19380.25

-2952

9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες

44723.5

-5598

O Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν

6874.75

0

274975.5

-17401.8

Total
Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (2014‐2017), Επεξεργασία: Κρητικίδης, Γ. (2018)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
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799.5
15366.8
125.25
41135.8

-30351.8
3049
17227.7
5
23758.7
5
7000
216438

8.47
-13.66
10.16
445.34
4.64
-64.68
1.79
-19.01
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Πίνακας 16: Σύνολο υπηκοοτήτων, ανά επάγγελμα κύριας απασχόλησης, άνδρες και γυναίκες και ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο της χώρας – άνδρες/γυναίκες
Επάγγελμα κύριας απασχόλησης/Υπηκοότητα/Φύλο
Count
Φύλο

Υπηκοότητα

Total

1 Ελληνική
1 Άνδρας

Επάγγελμα κύριας απασχόλησης

1 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη

-31544.8

2 Επαγγελματίες

315.75

309

-30920

-1.00
-4.52

27469.25

82.5

-1192

26359.75

15099

-309.5

380.75

15170.25

2.51

4 Υπάλληλοι γραφείου
5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές
6 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και
αλιείς
7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
8 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων
και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι)
9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και
μικροεπαγγελματίες

22865

1254.75

2983.25

27103

11.01

65215.75

-1479

-8310.5

55426.25

-14.99

-16383.3

-558

-1731

-18672.3

9.27

18989.25

-3508.5

-15071.3

409.5

-3680.40

24380.25

-2935.75

903.5

22348

4.04

21076.5

-339

-1735.25

19002.25

-9.13

8342.5

0

125.25

8467.75

1.48

155509.5

-7476.75

-23338.3

124694.5

-18.72

-10293.8

-60

48.5

-10305.3

-0.47

Total
Επάγγελμα κύριας απασχόλησης

3 Άλλο

3 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

O Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν
2 Γυναίκα

2 Χώρας ΕΕ

1 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη
2 Επαγγελματίες
3 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
4 Υπάλληλοι γραφείου
5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές
6 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και
αλιείς
7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
8 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων
και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι)
9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και
μικροεπαγγελματίες
O Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν

Total
Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (2014‐2017), Επεξεργασία: Κρητικίδης, Γ. (2018)

37152.5

118

28

37298.5

617.25

-433.5

-239.5

-55.75

0.08

27033.25

-537.5

1702.75

28198.5

6.04

57378

-4160.25

-5741.25

47476.5

-12.09

-10109.3

-216

-1354.25

-11679.5

11.60

506

640.75

1493.75

2640.5

56.57

-5001.25

-16.25

-103.75

-5121.25

2.03

429.60

23647

-5259

-13631.3

4756.75

-286.57

-1467.5

0

0

-1467.5

0.00

119462.3

-9923.75

-17797

91741.5

-19.40
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Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) (Δεκέμβριος 2016, 14/06/2018)10, στο σύνολο των ασφαλισμένων 90,32% έχουν υπηκοότητα
Ελληνική, 1,58% άλλης χώρας Ε.Ε. και 8,10% χώρας εκτός Ε.Ε. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 90,98% έχουν
υπηκοότητα Ελληνική, 1,57% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,45% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδο‐μοτεχνικά
έργα είναι 54,44%, 2,38% και 43,17%. Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 52,65% έχουν Αλβανική υπηκοότητα. Στους
αλλοδαπούς άντρες 54,25% είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 10,08% και του
Μπαγκλαντές με 4,87%. Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,68% είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες
Βουλγαρικής υπηκοότητας με 8,17% και Ρουμάνικης με 7,48%. Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει ως εξής:
Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 21,96% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 13,36% στον κλάδο
«Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 13,06% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». 22,37% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα
απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 12,75% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 12,01% σε «Ξενοδοχεία και
Εστιατόρια». 22,67% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 16,69%
στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 15,69% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». Στους ασφαλισμένους Αλβανικής
υπηκοότητας, 23,91% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 19,80% στις «Κατασκευές» και 17,90% στις «Μεταποιητικές
Βιομηχανίες». Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων) 22,77%
απασχολείται στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», 22,18% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 21,12% σε «Ξενοδοχεία και
Εστιατόρια». Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές» το 29,74% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται
το 4,22% των ασφαλισμένων. Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 16,94% είναι αλλοδαποί, ενώ στο
συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 13,06% των ασφαλισμένων. Ακόμη, από τους εργαζόμενους σε «Μεταποιητικές
Βιομηχανίες» το 13,81% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 13,36% των ασφαλισμένων. Η
κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι
«Υπάλληλοι Γραφείου», με ποσοστό 22,52%. 25,95% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου»,
21,41% απασχολείται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 13,49%
απασχολείται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». 30,98% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα
άλλης χώρας Ε.Ε. είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 22,56% «Απασχολούμενοι στην Παροχή
Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 19,80% «Υπάλληλοι Γραφείου». Οι ασφαλισμένοι
Αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειοψηφία (49,80%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και
Μικροεπαγγελματίες», 22,17% απασχολείται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές»
και 9,83% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες». Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε. και των
Αλβανών υπηκόων) 41,93% απασχολείται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 21,10% στην
«Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 11,43% ως «Υπάλληλοι Γραφείου». Ο αριθμός
των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,12%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,18% και στο
σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,16%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 4,22%. Η μέση
απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,14%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 6,28% και στο σύνολο
των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,10%. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,75% και στα
οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,01%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,88% και στα
οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 7,23% (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Ενιαίος
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, 2018). Αναφορικά με τα ποσοστά απασχόλησης, παρουσιάζονται στoυς Πίνακες παρακάτω,
στοιχεία ενδεικτικά για το 2011, από την πιο πρόσφατη ετήσια Έκθεση για το 2017, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και
Ανθρώπινου Δυναμικού για την Εργασία και την Απασχόληση στην Ελλάδα11.

10

http://www.efka.gov.gr/_stats/files/apasxolisi_12_2017.zip

11http://goo.gl/skctas
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Πίνακας 17: Συνολικός , ελληνικός και αλλοδαπός πληθυσμός , οικονομική ενεργητικότητα, απασχό ληση και ανεργία το 2011,
σε αριθμό ατόμων και ποσοστά

Πηγή: Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, Γενική Απογραφή Πληθυσμού, Eπεξεργασία Ζαχαρόπουλος κ.ά. (2017)

Πίνακας 18: Κατανομή της απασχόλησης με βάση τη θέση στο επάγγελμα (εργοδότες,αυτοαπασχ ολούμενοι και μισθωτοί)
στο σύνολο των απασχολουμένων, στους Έλληνες, αλλοδαπούς και Αλβανούς απασχολούμενους

Πηγή: Πηγή: Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, Γενική Απογραφή Πληθυσμού, Eπεξεργασία Ζαχαρόπουλος κ.ά. (2017)
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Πίνακας 19: Kοινές επιχειρήσεις και οικοδοτεχνικά έργα, κατανομή ασφαλισμένων ανά υπηκοότητα
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 / DECEMBER 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
TABLE 3 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONSDISTRIBUTION OF INSURED POPULATION BY NATIONALITY
Αριθμός Ασφαλισμένων σε Κοινές
Αριθμός Ασφαλισμένων σε Οικοδομοτεχνικά
Επιχειρήσεις (1)
Έργα (1)
ΚΩΔ.
Number of Insured Individuals in
Υπηκοότητα‐Nationality
Number of Insured Individuals in Enterprises (1)
ΥΠΗΚ.
Constructions (1)
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
%
Males
Females
Total
%
Males
Females
Total
Males
Ελληνική‐Greece
GR
933.037
854.510
1.787.547
90.98 19.466
249
19.715
54.44 952.503
Αλβανική‐Albania
AL
54.015
33.666
87.681
4.46
14.241
109
14.350
39.63 68.256
Πακιστανική‐Pakistan
PK
12.523
73
12.596
0.64
162
0
162
0.45
12.685
Ρουμανική‐Romania
RO
4.260
5.079
9.339
0.48
603
5
608
1.68
4.863
Βουλγαρική‐Bulgaria
BG
3.728
5.552
9.280
0.47
138
4
142
0.39
3.866
Μπανγκλαντές‐Bangladesh
BD
6.113
75
6.188
0.31
20
0
20
0.06
6.133
Ρωσική‐Russian Federation
RU
1.308
3.368
4.676
0.24
118
2
120
0.33
1.426
Ινδική‐India
IN
4.345
255
4.600
0.23
41
0
41
0.11
4.386
Γεωργία‐Georgia
GE
1.859
2.556
4.415
0.22
154
0
154
0.43
2.013
Αιγυπτιακή‐Egypt
EG
4.000
210
4.210
0.21
342
2
344
0.95
4.342
Ουκρανική‐Ukraine
UA
928
2.586
3.514
0.18
55
5
60
0.17
983
Κυπριακή‐Cyprus
CY
1.259
1.165
2.424
0.12
2
0
2
0.01
1.261
Πολωνική‐Poland
PL
838
1.517
2.355
0.12
94
1
95
0.26
932
Φιλιππινεζικη‐Philippines
PH
955
1.205
2.160
0.11
3
0
3
0.01
958
Κινέζικη‐China
CN
1.165
908
2.073
0.11
1
0
1
0.00
1.166
Μολδαβία‐Moldova, republic of
MD
584
1.212
1.796
0.09
43
1
44
0.12
627
Βρετανική‐United Kingdom
GB
788
769
1.557
0.08
5
0
5
0.01
793
Αρμενική‐Armenia
AM
733
819
1.552
0.08
46
0
46
0.13
779
Ιταλική‐Italy
IT
785
470
1.255
0.06
3
0
3
0.01
788
Τουρκική‐Turkey
TR
759
326
1.085
0.06
8
0
8
0.02
767
Γερμανική‐Germany
DE
417
608
1.025
0.05
1
0
1
0.00
418
Συριακή‐Syrian arab republic
SY
872
114
986
0.05
146
0
146
0.40
1.018
Γαλλική‐France
FR
431
367
798
0.04
0
0
0
0.00
431
Αφγανική‐Afghanistan
AF
661
28
689
0.04
27
0
27
0.07
688
Νιγηριανή‐Nigeria
NG
371
161
532
0.03
1
0
1
0.00
372
Σερβική‐Serbia
RS
174
322
496
0.03
3
0
3
0.01
177
Ιρακινή‐Iraq
IQ
435
50
485
0.02
12
0
12
0.03
447
Ισπανική‐Spain
ES
273
183
456
0.02
0
0
0
0.00
273
ΛΟΙΠΕΣ ‐ OTHERS
4.876
4.203
9.079
0.46
95
3
98
0.27
4.971
ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ/TOTAL FOREIGNERS
109.455
67.847
177.302
9.02
16.364
132
16.496
45.56 125.819
ΣΥΝΟΛΑ / TOTAL
1.042.492
922.357
1.964.849
100
35.830
381
36.211
100
1.078.322

Σύνολο Ασφαλισμένων (1)
Total Insured Population(1)
Γυναίκες
Females
854.759
33.775
73
5.084
5.556
75
3.370
255
2.556
212
2.591
1.165
1.518
1.205
908
1.213
769
819
470
326
608
114
367
28
161
322
50
183
4.206
67.979
922.738

Σύνολο
Total
1.807.262
102.031
12.758
9.947
9.422
6.208
4.796
4.641
4.569
4.554
3.574
2.426
2.450
2.163
2.074
1.840
1.562
1.598
1.258
1.093
1.026
1.132
798
716
533
499
497
456
9.177
193.798
2.001.060

%
90.32%
5.10%
0.64%
0.50%
0.47%
0.31%
0.24%
0.23%
0.23%
0.23%
0.18%
0.12%
0.12%
0.11%
0.10%
0.09%
0.08%
0.08%
0.06%
0.05%
0.05%
0.06%
0.04%
0.04%
0.03%
0.02%
0.02%
0.02%
0.46%
9.68%
100.00%

(1) Ο αριθμός των ασφαλισμένων είναι διακριτός. (1) The number of insured individuals is distinct

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, 14/06/2018
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Πίνακας 20: Kοινές επιχειρήσεις και οικοδοτεχνικά έργα, κατανομή ασφαλισμένων ανά οικονομική δραστηριότητα και υπηκοότητα
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 / DECEMBER 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ* ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
TABLE 5: ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION OF INSURED POPULATION BY ECONOMIC ACTIVITY & NATIONALITY
ΧώρεςΕ.Ε.
Ελλάδα
Αλβανία
Υπόλοιποι
Σύνολο
Οικονομική δραστηριότητα
%
EU
%
%
%
%
Economic activity
Greece
Albania
Others
Total
Countries
Agriculture, hunting and related service
Γεωργíα, κτηνοτροφíα, θήρα και σ.β.δ.
6.368
0.35
154
0.49
776
0.76
375
0.62
7.673
0.38
activities
Αλιεία
1.748
0.10
24
0.08
68
0.07
45
0.07
1.885
0.09
Fishing
Ορυχεία και Λατομεία
6.928
0.38
71
0.22
348
0.34
79
0.13
7.426
0.37
Mining &quarrying
Μεταποιητικές Βιομηχανίες
230.364
12.75
4.974
15.69
18.265
17.90
13.675
22.77
267.278
13.36
Manufacturing
Παροχή ηλ. ρεύματος φυσικού αερίου και
13.175
0.73
60
0.19
198
0.19
91
0.15
13.524
0.68
Electricity, gas and water supply
νερού
Κατασκευές
59.293
3.28
2.127
6.71
20.204
19.80
2.764
4.60
84.388
4.22
Constructions
Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο
404.245
22.37
5.292
16.69
16.648
16.32
13.321
22.18
439.506
21.96
Wholesale &retailtrade
Ξενοδοχεία και Εστιατόρια
216.973
12.01
7.188
22.67
24.394
23.91
12.685
21.12
261.240
13.06
Hotels & restaurants
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες
125.453
6.94
1.662
5.24
3.338
3.27
2.414
4.02
132.867
6.64
Transport storrage & communications
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
61.353
3.39
271
0.85
224
0.22
224
0.37
62.072
3.10
Financial intermedation
Real estate, renting and business
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
165.903
9.18
4.565
14.40
7.619
7.47
5.240
8.72
183.327
9.16
activities
Public administration & defence,
Δημόσια διοίκηση και άμυνα
101.669
5.63
287
0.91
493
0.48
288
0.48
102.737
5.13
compulsory social security
Εκπαίδευση
125.192
6.93
1.469
4.63
1.434
1.41
775
1.29
128.870
6.44
Education
Υγεία και κοινωνική μέριμνα
117.758
6.52
1.171
3.69
1.795
1.76
1.890
3.15
122.614
6.13
Health & social work
Other community, social and personal
Άλλες δραστηριότητες
108.235
5.99
1.583
4.99
3.729
3.65
3.122
5.20
116.669
5.83
service activities
Private households with employed
Ιδιωτικά νοικοκυριά
1.722
0.10
55
0.17
218
0.21
78
0.13
2.073
0.10
persons
Ετερόδικοι οργανισμοί
1.020
0.06
85
0.27
14
0.01
118
0.20
1.237
0.06
Extra territorial organizations & bodies
Αγνωστο
ΑΓΝ
59.863
3.31
667
2.10
2.266
2.22
2.878
4.79
65.674
3.28
Unknown
Σύνολο
1.807.262 100.00
31.705
100.00
102.031
100.00
60.062
100.00 2.001.060 100.00
Total
* Ο αριθμός των ασφαλισμένων είναι διακριτός

* The number of insured individuals is distinct

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
1. Στο Σύνολο των ασφαλισμένων, ποσοστό 21.96%, απασχολείται : Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο και 13.36% : Μεταποιητικές Βιομηχανίες
2. Στους Έλληνες, ποσοστό 22.37% απασχολείται : Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο και 12.75% : Μεταποιητικές Βιομηχανίες
3. Στους υπηκόους των άλλων χωρών της Ε.Ε, ποσοστό 22.67% απασχολείται: Ξενοδοχεία και Εστιατόρια και 16.69% : Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο
4. Στους Αλβανούς, ποσοστό 23.91% απασχολείται : Ξενοδοχεία και Εστιατόρια και 19.8% : Κατασκευές
5. Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς εργαζόμενους, ποσοστό 22.77% απασχολείται : Μεταποιητικές Βιομηχανίες και 22.18% :Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο
COMMENTS ON EMPLOYER´S ECONOMIC ACTIVITY
1) 21.96% of Insured Population is employed in ´Wholesale & retail trade´ and 13.36% in ´Manufacturing´
2) 22.37% of Insured Greeks is employed in ´Wholesale & retail trade´, 12.75% in ´Manufacturing´
3) 22.67% of insured EU citizens is employed in ´Hotels & restaurants´, 16.69% in ´Wholesale & retail trade´
4) 23.91% of insured Albanians is employed in ´Hotels &restaurants´ and 19.8% in ´Constructions´
5) 22.77% of the insured foreigner workers is employed in ´Manufacturing´ and 22.18% in ΄Wholesale & retail trade´

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, 14/06/2018
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Πίνακας 21: Kοινές επιχειρήσεις και οικοδοτεχνικά έργα, κατανομή ασφαλισμένων ανά οικονομική δραστηριότητα και υπηκοότητα
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 / DECEMBER 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
TABLE 6: ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION OF INSURED POPULATION BY OCCUPATION AND NATIONALITY
ΧώρεςΕ.Ε.
Ελλάδα
Αλβανία
Υπόλοιποι
Σύνολο
Επάγγελμα
%
EU
%
%
%
%
OCCUPATION
Greece
Albania
Others
Total
Countries
Μέλη των βουλευομένων σωμάτων και
ανώτερα διοικητικά στελέχη της
1
10.847
0.60
195
0.62
19
0.02
140
0.23
11.201
0.56
1 Legislators and senior officials
Δημόσιας Διοίκησης και των οργανισμών
ειδικών συμφερόντων
Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά,
2
159.687
8.84
1.737
5.48
400
0.39
1.418
2.36
163.242
8.16
2 Scientific, artistic and related professions
καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα
Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και
Physical and engineering science associate
3
216.768
11.99
1.607
5.07
2.103
2.06
1.619
2.70
222.097
11.10
3
ασκούντες επαγγέλματα
professionals
Υπάλληλοι γραφείου
4
468.942
25.95
6.278
19.80
5.324
5.22
6.864
11.43
487.408
24.36
4 Office clerks
Απασχολούμενοι στην παροχή
Provision of services, and Salespersons in
υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα
5
387.009
21.41
7.154
22.56
22.622
22.17
12.673
21.10
429.458
21.46
5
stores and outdoor markets
και υπαίθριες αγορές
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι,
Specialized farmers, foresters, fishermen
6
5.364
0.30
117
0.37
810
0.79
258
0.43
6.549
0.33
6
δασοκόμοι και αλιείς
and cattlemen
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασε
7
113.253
6.27
2.343
7.39
10.032
9.83
6.040
10.06
131.668
6.58
7 Skilled labourers
Χειριστές σταθερών βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
8
141.113
7.81
1.785
5.63
7.634
7.48
2.988
4.97
153.520
7.67
8 Stationery‐plant and related operators
εξοπλισμού και συναρμολογητές
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και
Unskilled labourers, manual labourers and
9
243.874
13.49
9.821
30.98
50.816
49.80
25.182
41.93
329.693
16.48
9
μικροεπαγγελματίες
small professionals
Ένοπλες δυνάμεις
0
180
0.01
0
0.00
0
0.00
0
0.00
180
0.01
0 Armed forces
Αγνωστο
ΑΓΝ
60.225
3.33
668
2.11
2.271
2.23
2.880
4.80
66.044
3.30
Unknown
Σύνολο
1.807.262
100.00
31.705
100.00
102.031 100.00
60.062
100.00 2.001.060 100.00
Total
* Ο αριθμός των ασφαλισμένων είναι διακριτός

* The number of insured individuals is distinct

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ TH ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
1. Στο Σύνολο των ασφαλισμένων οι :Υπάλληλοι γραφείου 24,36% & οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές είναι 21.46%.
2. Στους Έλληνες ασφαλισμένους, οι Υπάλληλοι γραφείου είναι 25.95% και οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές είναι 21.41%.
3. Στους Υπηκόους των άλλων χωρών της Ε.Ε, οι Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες είναι 30.98% και οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές είναι 22.56%.
4. Στους Αλβανούς, οι Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες είναι 49.8% και οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές είναι 22.17%.
5. Στους Υπόλοιπους αλλοδαπούς, οι Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες είναι 41.93% & οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές είναι 21.1%.
COMMENTS ON OCCUPATION DISTRIBUTION
1) 24,36% of Insured Population is employed as ´Office clerks´ and 21.46% as ´Provision of services, and Salespersons in stores and outdoor markets´
2) 25.95% of insured Greeks is employed as ´Office clerks´ and 21.41% as ´Provision of services, and Salespersons in stores and outdoor markets´
3) 30.98% of insured EU citizens is employed as ´Unskilled labourers, manual labourers and small professionals´ and 22.56% as ´Provision of services, and Salespersons in stores and outdoor markets´
4) 49.8% of insured Albanians individuals is employed as ´Unskilled labourers, manual labourers and small professionals´ and 22.17% as ´Provision of services, and Salespersons in stores and outdoor markets´
5) 41.93% of insured Foreigner workers is employed as ´Unskilled labourers, manual labourers and small professionals´ and 21.1% as ´Provision of services, and Salespersons in stores and outdoor markets´

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, 14/06/2018

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
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γ) Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις ένταξης στις οποίες εστιάζει το Κράτος Μέλος σας; Περιγράψτε εν συντομία.
Σε μεγάλο βαθμό, οι πρακτικές στήριξης της κοινωνικής ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών, αφορούν γενικά τους πληθυσμούς
οι οποίοι εισέρχονται και διαμένουν νόμιμα στη χώρα, χωρίς πολλές φορές να υπάρχει στοχευμένη δράση για ειδικές
περιπτώσεις. Παρόλο που το ελληνικό κράτος βάσει νόμου, ορίζει πως οι μετανάστες, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και οι
δικαιούχοι επικουρικής προστασίας έχουν δικαίωμα να εργαστούν υπό τους ίδιους όρους με τους Έλληνες υπηκόους. Ωστόσο,
όσον αφορά την εξαρτημένη εργασία, η πολιτεία δεν μπορεί να τους εξασφαλίσει πρόσληψη, όπως δεν μπορεί να εξασφαλίσει
θέση εργασίας ούτε για τους Έλληνες πολίτες. Επίσης οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες τρίτων χωρών όπως ο
ανεπίσημος/επικίνδυνος τρόπος εισόδου στη χώρα, η διάσπαση/απομάκρυνση από την οικογένεια, την κοινότητα και τα δίκτυα
αλληλεγγύης, οι δυσκολίες στέγασης, η μη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, οι δυσκολίες στην εύρεση εργασίας, –
στιγματίζουν την πορεία της ζωής των εκτοπισμένων/διωχθέντων/προσφυγικών ατόμων/πληθυσμών, πριν αλλά και μετά την
αναγνώρισή τους, και προκαλούν σοβαρές δυσκολίες στην κοινωνική ένταξη τους. Η επίσημη αναγνώριση/απόκτηση του
προσφυγικού καθεστώτος δεν επιφέρει αυτόματα την ομαλοποίηση της ζωής του ενδιαφερόμενου. Το νέο ξεκίνημα για τους
μετανάστες, τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας ενέχει κρίσιμες προκλήσεις και
δυσκολίες τόσο για τους ίδιους όσο και για την κοινωνία της χώρας υποδοχής. Η ανάπτυξη των πολιτικών ένταξης, όσων
παραμένουν και αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο για το καλύτερο μέλλον των
προσφύγων, όσο και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας για αξίωση ισότιμης συμμετοχής στις ευρωπαϊκές
πολιτικές12. Η βασική πρόκληση της ένταξης στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από την ερευνητική εμπειρία μεταξύ 1990 και 2018,
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών ωθούνται στην ανεπίσημη οικονομία και τη αδήλωτη εργασία,
όπου παραμένουν για εκτεταμένες περιόδους (Φούσκας, 2012: 478‐569)13, 14. Ο καταμερισμός της εργασίας εγκλωβίζει στους
υπηκόους τρίτων χωρών, σχεδόν αποκλειστικά, στον άτυπο τομέα της οικονομίας. Οι μετανάστες εργαζόμενοι εντοπίζονται
κυρίως σε επισφαλή, χαμηλού κύριους/χαμηλά αμειβόμενα επαγγέλματα, στην αδήλωτη εργασία και ανεπίσημο τομέα της
οικονομίας που απαιτεί τη συνεχή ανατροφοδότησή της ένα χαμηλού κόστους, ανασφάλιστο μετακινούμενο, προσωρινό και
ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Αυτός ο τύπος απασχόλησης εγκλωβίζει τους εργαζόμενους μετανάστες εκτός των ελέγχων
εργασίας, της εργασιακής νομοθεσίας και της φορολογίας, χωρίς εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και εργασιακών δικαιωμάτων.
O κύριος πόλος έλξης της άτυπης οικονομίας είναι το οικονομικό όφελος και περιλαμβάνει: τους εργοδότες που αποφεύγουν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τους εργαζόμενους που εργάζονται χωρίς σύμβαση, τα άτομα που ασκούν δυο εργασίες και
δηλώνουν μόνο τη μία, τους παράτυπους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν μπορούν νόμιμα να απασχοληθούν, όσους
εργάζονται άτυπα και περιστασιακά για μετρητά, τους αυτοπασχολούμενους, όλοι σε μια βάση πλήρους/μερικής/με το κομμάτι,
απασχόλησης. Στην Ελλάδα, οι μετανάστες, οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες και οι δικαιούχοι επικουρικής και ανθρωπιστικής
προστασίας συγκεντρώνονται και εγκλωβίζονται στην χειρωνακτική εργασία, στη γεωργία, στις κατασκευές, στη βιοτεχνία, στην
οικιακή εργασία, στις υπηρεσίες εστίασης, ξενοδοχειακές, καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας και στο πλανόδιο εμπόριο.
Επίσης, ένα μέρος των πολιτών τρίτων χωρών το οποίο δεν μπορεί να καταγραφεί λόγω αδυναμίας εντοπισμού ή ελέγχου,
βρίσκεται εγκλωβισμένο στην παράνομη απασχόληση, σε μορφές εκμεταλλευτικής και/ή εξαναγκαστικής εργασίας μέσω
εγκληματικών δικτύων/δικτύων σωματεμπορίας. Οι εργασίες, στις οποίες συγκεντρώνονται οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι
δικαιούχοι επικουρικής και ανθρωπιστικής προστασίας, δεν είναι ελκυστικές, δεν προσφέρουν κοινωνικό κύρος και θεωρούνται
κοινωνικά κατώτερες. Είναι αμειβόμενες ή μη αμειβόμενες εργασίες εκτός των ορίων της επίσημης απασχόλησης και επειδή δεν
είναι εγγεγραμμένες, θεωρούνται κατώτερες από την κοινωνία. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των 21 χωρών μελών
του ΟΟΣΑ, με το 24% του ΑΕΠ15 της χώρας να διαμορφώνεται από την άτυπη οικονομία.

12 Grizis, V., Tsinisizelis, M., Fouskas, T., Karatrantos, A. and Mine F.‐M. (2015) European Migration Network Focused Study: Integration of Beneficiaries of
International/Humanitarian Protection into the Labour Market: Policies and Good Practices. EMN Focused Study 2015. Athens: Center for Security Studies/Hellenic Ministry
of Interior and Administrative Reconstruction. Brussels: European Migration Network/European Commission, https://goo.gl/5I6VA7
13 Βλ.: Φούσκας, Θ. (2012) «Μετανάστες από την Παλαιστίνη», στο Φούσκας, Θ. “Κοινότητες” Μεταναστών και Εργασιακή Αντιπροσώπευση: Οι Επιπτώσεις της Χαμηλού
Κύρους Εργασίας Πέντε Μεταναστευτικών Ομάδων στη Συμμετοχή στους Εργασιακούς Συλλόγους τους. Αθήνα: Παπαζήση, 478‐569; Fouskas, Τ. (2013) “Low‐status Work
Consequences on Immigrant Workers’ Organization, International Review of Sociology, 23(3):671‐698; Fouskas, T. and Tsevrenis, V. (eds.) (2014) Contemporary Immigration
in Greece: A Sourcebook. Athens: European Public Law Organization Publications; Cabot, Η. (2014) On the Doorstep of Europe: Asylum and Citizenship in Greece.
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 64.
14 Βλ. επίσης: Black, R. (1992) Livelihood and Vulnerability of Foreign Refugees in Greece: A Preliminary Report of Research on Iranian and Iraqi Refugees in Greater Athens.
Unpublished, Refugee Studies Centre/Queen Elizabeth House. Oxford: The University of Oxford; Black, R. (1994) “Livelihoods Under Stress: A Case Study of Refugee
Vulnerability in Greece”, Journal of Refugee Studies, 7(4):360‐377; Black, R., (1994) “Political Refugees or Economic Migrants? Kurdish and Assyrian Refugees in Greece”,
Migration, 25, 79‐109; Black, R. (1994) “Asylum Policy and the Marginalization of Refugees in Greece”, in Gould, W. T. S. and Findlay, A. M. (eds.) Population Migration and
the Changing World Order. Chichester: Wiley and Sons, 145‐160; Sitaropoulos, N. (2002) “Refugee Welfare in Greece: Towards a Remodeling of the Responsibility‐Shifting
Paradigm?”, Critical Social Policy, 22(3):436‐455; Papadopoulou, A. (2003) “'Give us Asylum and Help us Leave the Country!' Kurdish Asylum Seekers in Greece and the
Politics of Reception”, Immigrants and Minorities, 22(2‐3):346‐361; Esdras, D. (2014) “Border Management in Greece”, in Fouskas, T. and Tsevrenis, V. (eds.) (2014)
Contemporary Immigration in Greece: A Sourcebook. Athens: European Public Law Organization Publications, 107‐116; Alobeid, M. (2014) “Syrian Refugees in Greece”, in
Fouskas, T. and Tsevrenis, V. (eds.) (2014) Contemporary Immigration in Greece: A Sourcebook. Athens: European Public Law Organization Publications, 381‐394; ECRE/GCR
(eds.) (2015) Country Report: Greece. Final Report November 2015 ‐ Asylum Information Database (AIDA) (Edited by ECRE). Brussels: Greek Council for Refugees
(GCR)/European Council on Refugees and Exiles (ECRE); Triandafyllidou, A. (ed.) (2016) Routledge Handbook of Immigration and Refugee Studies. London: Routledge.
15 Schneider, F. and Williams, C. (2013) The Shadow Economy. London: Institute of Economic Affairs, 52‐96.
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Επιπλέον, το ποσοστό των ανασφάλιστων εργαζομένων στην Ελλάδα είναι μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο, στο
37,3%16, όπως και το ποσοστό των παράτυπων μεταναστών που εργάζονται, στο 4,4%17, ακολουθούμενο από τις ΗΠΑ στο 3,2%
και την Ιταλία στο 2% (Βλ. και Πίνακες)18. Η άτυπη απασχόληση μπορεί να παρέχει ένα είδος «μαξιλαριού» για τους μετανάστες,
τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους επικουρικής και ανθρωπιστικής προστασίας εργαζομένους, οι οποίοι δεν μπορούν να
βρουν μια θέση εργασίας στην επίσημη οικονομία, λόγω των σοβαρών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κατά την εύρεση νόμιμης
απασχόλησης. Εντούτοις, η άτυπη απασχόληση έχει επιπτώσεις, τόσο στους ίδιους τους εργαζομένους – μετανάστες, πρόσφυγες
και δικαιούχους επικουρικής και ανθρωπιστικής προστασίας– όσο και στα δημόσια έσοδα, δεδομένου ότι οι εργοδότες δεν
συμβάλλουν στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό το οποίο διαπιστώνεται διεθνώς είναι, αφενός, η συχνή αντιμετώπιση του
μετανάστη, του πρόσφυγα και του δικαιούχου επικουρικής και ανθρωπιστικής προστασίας ως αποδιοπομπαίου τράγου για την
οικονομική και την εργασιακή κρίση που μαστίζει τις χώρες υποδοχής, ενώ ταυτόχρονα καταστρατηγούνται τα κοινωνικά,
εργασιακά δικαιώματά του, και αφετέρου, παράλληλα με τη ζήτηση για χαμηλού κόστους εργατικό δυναμικό στην παράτυπη
οικονομία, εμφανίζονται σύγχρονες μορφές καταναγκαστικής εργασίας και δουλείας. Ο καταμερισμός εργασίας στην Ελλάδα,
καθώς και στην Ευρώπη, ζητά, ωθεί και εγκλωβίζει τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους επικουρικής και
ανθρωπιστικής προστασίας στην επισφαλή, χαμηλού κύρους/χαμηλά αμειβόμενη εργασία, διακρίνοντας τους βάσει φύλου,
φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, τρόπου εισόδου στην χώρα και νομικής κατηγορίας/νομικού καθεστώτος. Η επισφαλής εργασία
είναι η απασχόληση που δεν διαθέτει τις τυποποιημένες μορφές ασφάλειας της εργασίας, συνήθως λαμβάνει τη μορφή
μισθωτής εργασίας, χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά περιορισμένα κοινωνικά επιδόματα και νόμιμα δικαιώματα, εργασιακή
ανασφάλεια, χαμηλούς μισθους και υψηλό κίνδυνο κακής υγείας19. Αυτή η απασχόληση των μεταναστών δημιουργεί τεράστια
και σύνθετα εμπόδια στις στρατηγικές οργάνωσης στην εργασία λόγω της απομονωμένης, ατομικής και μη συνδικαλιστικής
φύσης της. Η εργασία και η απασχόληση των πολιτών τρίτων χωρών σε επισφαλή, χαμηλού κύρους/χαμηλά αμειβόμενα
επαγγέλματα, είναι υπεύθυνη για: τη δημιουργία ατομικιστικών συμπεριφορών, αντιλήψεων και στάσεων ως προς τον εαυτό
τους και τους άλλους στην ελληνική κοινωνία, και τον σημαντικό περιορισμό του ενδιαφέροντος των πολιτών τρίτων χωρών για
διεκδίκηση, ανάκτηση και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων τους και την πλήρη αποξένωση τους από συλλογικότητες,
ενώσεις και κέντρα εργαζομένων, κοινότητες και δίκτυα αλληλεγγύης20. Συνθήκες περιβάλλοντος επηρεάζουν στην ένταξη της
αγοράς εργασίας και ιδιαίτερα η στέγαση και οι γεωγραφικοί παράγοντες21. Οι αποκλεισμένες από τη δηλωµένη οικονοµία
µεταναστευτικές οµάδες, είτε διαθέτουν νοµιµοποιητικά έγγραφα είτε όχι, βασίζονται στην αδήλωτη εργασία και σε µορφές
συλλογικής οργάνωσης των εθνοτικών τους κοινοτήτων για να προστατευθούν σε ό,τι αφορά την πραγµατική άσκηση
δικαιωµάτων τους (Φούσκας, 2012 στο ILO, 2016)22. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (2014)23 τονίζει ότι ο νόμος
προβλέπει ότι οι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία αμέσως μόλις λάβουν το «δελτίο
αιτούντος άσυλο» (Άρθρο 10, παρ. 1, του Π.Δ. 220/2007). Το άρθρο 4 του Π.Δ. 189/1998 (ΦΕΚ Α’ 140/25.06.1998) προβλέπει ότι
ένας αιτών άσυλο μπορεί να λάβει άδεια εργασίας «εφόσον έχει ερευνηθεί η αγορά εργασίας για το συγκεκριμένο επάγγελμα
και δεν έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από ημεδαπό, πολίτη της Ε.Ε., αναγνωρισμένο πρόσφυγα ή ομογενή». Η απαίτηση
αυτή και το ποσοστό ανεργίας, της τάξης του 33%, στους υπηκόους τρίτων χωρών στην Ελλάδα περιορίζει τις ευκαιρίες νόμιμης
απασχόλησης.
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Schneider, F. and Williams, C. (2013) The Shadow Economy. London: Institute of Economic Affairs, 52‐96.
18 Ζαχαρόπουλος, Θ. κ.ά. (2017) Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα: Ετήσια Έκθεση. Αθήνα: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού
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19 Vosko, L. (2006), “Precarious employment: towards an improved understanding of labour market insecurity”, in Vosko, L. (Ed.), Precarious Employment: Understanding
Labour Market Insecurity in Canada. Montreal:, McGill‐Queen’s University Press, Montreal, 3‐42.
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McBride, S. (eds.) Relations of Global Power. Toronto: University of Toronto Press, 95‐117; Fouskas, Τ. (2012) “Low‐status Work and Decollectivization: Τhe Case of
Bangladeshis in Athens, Journal of Immigrant and Refugee Studies, 10(1): 54‐73; Brock, D., Raby, R. and Thomas, M. (eds.) (2012). Power and Everyday Practices. Toronto:
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Migration Studies, 29(2):337‐371; Ψημμένος, Ι. (επιμ.) (2013) Εργασία και Κοινωνικές Ανισότητες. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 155‐189; Fouskas, T. (2014) “Low‐Status
Work Repercussions on Egyptians’ Collective Organization”, International Journal of Sociology and Social Policy, 34(7/8):418‐437; Fouskas, Τ. (2014) Nigerian Immigrants
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Labour Office (ILO), Employment Department, Informal Economy Unit, Geneva: ILO, http://goo.gl/UEnjYL
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Το 2013, οι περιφερειακές αρχές εξέδωσαν και ανανέωσαν 6.952 άδειες εργασίας για αιτούντες άσυλο και απέρριψαν
1.620 αιτήσεις ενώ, κατά την ίδια περίοδο, υπήρχαν πάνω από 33,000 ενεργές υποθέσεις αιτήσεων διεθνούς προστασίας που
εκκρεμούσαν στην Αστυνομία και τη νέα Υπηρεσία Ασύλου. Χωρίς εν ισχύ άδεια εργασίας, οι αιτούντες άσυλο δεν μπορούν να
απολαύουν μιας σειράς δικαιωμάτων, όπως είναι η δυνατότητα να μετέχουν σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την
ΕΕ για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές όπως τα επιδόματα ανεργίας και τα επιδόματα
παιδιών σε μονογονεϊκές οικογένειες, η εγγραφή των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς και άλλα δικαιώματα. Το Ελληνικό
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) τονίζει τα συνεχιζόμενα προβλήματα που προκύπτουν αναφορικά με το ζήτημα της
χορήγησης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και δελτίου ανεργίας σε
αιτούντες διεθνή προστασία, ζητώντας την παρέμβασή σας για την εναρμόνιση της διοικητικής πρακτικής με την ισχύουσα
νομοθεσία, καθώς και να επαναφέρουμε το ζήτημα της αυτονόητης ανάγκης επέκτασης όλων των δικαιωμάτων σε αιτούντες
που βρίσκονται στο στάδιο της απλής καταγραφής («προ‐καταγραφή»)24. Όλα τα προαναφερθέντα επιλύονται (ή έχουν ήδη
επιλυθεί) και αναμένεται να ρυθμιστούν κατά τη διάρκεια του 2018.
Πίνακας 22: Μια εικόνα της αδήλωτης εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους και επιχε ιρήσε ις της ελληνικής οικονομίας κατά
τα έτη 2010‐2013, με βάσ η τα στοιχεία των ελέγχων ΣΕΠΕ‐ΕΥΠ ΕΑ

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων Σ.ΕΠ.Ε. 2010‐2013, Eπεξεργασία Ζαχαρόπουλος κ.ά. (2017)
24
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Πίνακας 23: Υπηκοότητα των θανόντων των αναγγελθέντων στο Σ.ΕΠ.Ε. θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων κατά τα έτη
2007‐2013, σε αριθμούς και ποσοστά

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων Σ.ΕΠ.Ε. 2010‐2013, Eπεξεργασία Ζαχαρόπουλος κ.ά. (2017)
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Ε2. Ο όρος «ένταξη» ορίζεται στην εθνική νομοθεσία ή στα στρατηγικά έγγραφα του Κράτους Μέλους σας; Εάν ναι, περιγράψτε τον
ορισμό και το πλαίσιο του, διευκρινίστε επίσης εάν οι ορισμοί αυτοί αφορούν ρητά την απασχόληση.
Να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αυτός ο ορισμός σχετίζεται με τις κοινές βασικές αρχές για την πολιτική ένταξης των
μεταναστών στην ΕΕ που ενέκρινε το Συμβούλιο το 2004 (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/common‐basic‐
principles_en.pdf).
Στο έγγραφο της «Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη των Πολιτών Τρίτων Χωρών», της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και
Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών του έτους 2013, δίνεται ο ορισμός της ένταξης: “Ο όρος ένταξη χρησιμοποιείται
για να περιγράψει δύο παραπλήσιες, αλλά και παραλλασσόμενες διαδικασίες. Σε ένα πρώτο επίπεδο, δηλαδή, η ένταξη αφορά
στην τυπική ή πρωτογενή κοινωνικοποίηση, η οποία πραγματοποιείται μέσω θεμελιωδών φορέων, όπως η οικογένεια, το
σχολείο και οι τυπικές κοινωνικές σχέσεις. Σε ένα δεύτερο επίπεδο ο όρος αφορά στην δευτερογενή κοινωνικοποίηση, η οποία
πραγματοποιείται μέσω της εργασιακής απασχόλησης, μέσω της ιδιοκτησίας κατοικίας, μέσω της κατανάλωσης, της συμμετοχής
σε συνδικαλιστικούς ή άλλους συλλογικής υφής φορείς ή μέσω της συμμετοχής στον δημόσιο βίο. Ο όρος «κοινωνική ένταξη»
συναρτάται με πολλές παραμέτρους που αφορούν διαρθρωτικά στοιχεία τόσο των χωρών αποστολής όσο και των χωρών
υποδοχής των πολιτών τρίτων χωρών αλλά και ατομικά χαρακτηριστικά των ίδιων των μετακινούμενων ατόμων. Συναρτάται
ακόμη με επίσημες πολιτικές μετανάστευσης και στρατηγικές ένταξης που υιοθετεί και εφαρμόζει η χώρα υποδοχής – και στην
περίπτωσή μας η Ελλάδα– προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία της κοινωνίας που εξασφαλίζει η κοινωνική συνοχή.
Για τα κράτη που έχουν μεγάλο αριθμό μεταναστών η κοινωνική τους ένταξη αποτελεί βασικό τους μέλημα γιατί οι ανατροπές
είναι μεγάλες και οι επιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες σημαντικές. Η κοινωνική ένταξη ορίζεται ως μία κατάσταση όπου
διαφορετικές εθνικές ομάδες διατηρούν τη μοναδικότητά τους και τα όρια της ομάδας στην οποία ανήκουν αλλά ταυτόχρονα
συμμετέχουν εξίσου με τους γηγενείς σε βασικές διαδικασίες παραγωγής, διανομής αγαθών και υπηρεσιών και διοίκησης25.
Στο ίδιο έγγραφο, κατά τον ορισμό της ένταξης, δίνεται μεγάλη έμφαση στην διάσταση της απασχόλησης ώς κύρια προϋπόθεση
κοινωνικής ένταξης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται: “η διαδικασία της κοινωνικής ένταξης έχει ποικίλες διαστάσεις με κυρίαρχη
την ένταξη διαρθρωτικής μορφής που παραπέμπει στη πρόσβαση σε βασικούς θεσμούς της χώρας που εγκαθίστανται οι
μετανάστες όπως είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, η αγορά εργασίας, ή το πολιτικό σύστημα. Ασφαλώς, η ένταξη του μετανάστη
στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής είναι ο κυριότερος παράγοντας κοινωνικής ένταξης και όπως ορίζεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή «η ενσωμάτωση στην κοινωνία ταυτίζεται με την ενσωμάτωση στην εργασία»1 και εν προκειμένω
αναφέρεται στην αμειβόμενη εργασία γιατί η ίδια η εργασία είναι ένα απαραίτητο διαβατήριο για όλες σχεδόν τις μορφές
κοινωνικής συμμετοχής”26. Επίσης, το πεδίο εφαρμογής της κοινωνικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στο ελληνικό έδαφος,
προσδιορίζεται στο Ν.4251/2014, Μέρος 3ο, Κεφ.Α’, Αρθρ. 128, χαρακτηριστικά αναφέρεται: «1. Η πολιτική της κοινωνικής
ένταξης αποσκοπεί στην ομαλή προσαρμογή των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία και στην αναγνώριση από
πλευράς της ελληνικής κοινωνίας δυνατότητας ισότιμης συμμετοχής, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας.
Οι πολίτες τρίτων χωρών κατά τη διαδικασία ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία αποκτούν δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως
και οι Έλληνες πολίτες. Βασική τους υποχρέωση είναι ο σεβασμός της έννομης τάξης και των θεμελιωδών αξιών της ελληνικής
κοινωνίας. 2. Οι πολιτικές ένταξης και οι δράσεις που εντάσσονται σε αυτές εφαρμόζονται σε όλους τους νομίμως διαμένοντες
πολίτες τρίτων χωρών και στα μέλη των οικογενειών τους στο πλαίσιο των ρυθμίσεων, για την οικογενειακή επανένωση. Επίσης,
εφαρμόζονται στα παιδιά των μεταναστών, στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και στα μέλη των οικογενειών τους. 3. Η
στρατηγική ένταξης των μεταναστών μπορεί να συνδυάζεται με δράσεις εξωτερικής πολιτικής αναπτυξιακού χαρακτήρα ως προς
τις χώρες προέλευσής τους με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών για πιθανή επιστροφή τους σε
αυτές.27». Το Προεδρικό Διάταγμα 141/201328 ορίζει τη νομική βάση για την πρόσβαση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας
στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών τίτλων και
πιστοποιητικών εκπαίδευσης. Η εθνική πολιτική της Ελλάδας, προβλέπει ίδιες διαδικασίες και ίσα δικαιώματα με τους Έλληνες
πολίτες για όλους τους νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών ως προς την πρόσβαση στην αγορά εργασίας καθώς και σε
άλλες υπηρεσίες, είτε αυτοί είναι νόμιμοι μετανάστες, είτε αναγνωρισμένοι δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Η
πολιτική αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των
αλλοδαπών, που διαμένουν νόμιμα στη χώρα και των Ελλήνων πολιτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως θα περιγραφεί
αναλυτικότερα, είναι η διαδικασία εγγραφής των πολιτών τρίτων χωρών (μετανάστες, πρόσφυγες, δικαιούχοι
επικουρικής/ανθρωπιστικής προστασίας), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα, στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), με την ίδια διαδικασία που ισχύει και για τους Έλληνες πολίτες, για τη διαδικασία ευρέσεως εργασίας ή το
δικαίωμα που έχουν τα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών για πρόσβαση στη δωρεάν δημόσια παιδεία. Υπογραμμίζεται ότι το
δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση κατοχυρώνεται για όλους τους ανήλικους πολίτες τρίτων χωρών ακόμη κι αν δεν έχει
ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους (βάσει του αρ.21 του Ν.4251/2014).
25

Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (2013) Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Πολιτών Τρίτων Χωρών. Αθήνα: Υπουργείο
Εσωτερικών/Γενική
Γραμματεία
Πληθυσμού
και
Κοινωνικής
Συνοχής.
Διαθέσιμο
στο:
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297‐f516‐40ff‐a70e‐
eca84e2ec9b9/ethnikisratig_30042013.pdf
26 Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (2013) Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Πολιτών Τρίτων Χωρών. Αθήνα: Υπουργείο
Εσωτερικών/Γενική
Γραμματεία
Πληθυσμού
και
Κοινωνικής
Συνοχής.
Διαθέσιμο
στο:
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297‐f516‐40ff‐a70e‐
eca84e2ec9b9/ethnikisratig_30042013.pdf
27
Νόμος 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297‐f516‐40ff‐a70e‐
eca84e2ec9b9/Nom4251‐010414.pdf
28 Βλ.: Εφημερίς της Κυβερνήσεως Της Ελληνικής Δημοκρατίας (2013) Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 141 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς
των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική
προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση). Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο (πρόσβαση: 2 Οκτωβρίου 2015, (διαθέσιμο στο:
http://www.firstreception.gov.gr/PRImages/EditorImages/p‐d‐‐141_2013.pdf).
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Επίσης, το Ελληνικό κράτος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας, προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού και διαδικασιών αναγνώρισης προσόντων και πιστοποιητικών, για
όλους τους αναγνωρισμένους δικαιούχους διεθνούς και ανθρωπιστικής προστασίας, τα οποία υλοποιούνται κυρίως από
Διεθνείς Οργανισμούς, άλλους φορείς, ΜΚΟ και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Αναφορικά με τη συμμετοχή των δικαιούχων
διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας29 (Άρθρα 68‐71), ο Νόμος 4375/2016 θεσπίζει την αυτόματη πρόσβαση στην αγορά
εργασίας/απασχόληση μόλις οι αιτούντες λάβουν δελτίο αιτούντος άσυλο, ενώ η προηγούμενη νομοθεσία απαιτεί χωριστή
διαδικασία για άδεια εργασίας μετά τη χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα ή της κάρτας του αιτούντος άσυλο, και
περιλάμβανε όρους που συνδέονταν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας για συγκεκριμένα επαγγέλματα30.
Ε3. Διαθέτει το Κράτος Μέλος σας συγκεκριμένο πολιτικό/στρατηγικό έγγραφο/μοντέλο για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στο
πλαίσιο της παρούσας μελέτης; ΝΑΙ/ ΟΧΙ.
Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε εν συντομία, παρέχοντας τον τίτλο, το χρονοδιάγραμμα, το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή και την
επίβλεψη (περίπου 200 λέξεις) Παρακαλούμε εστιάστε στα γενικά μέτρα ένταξης, καθώς η ένταξη στην αγορά εργασίας θα
εξεταστεί στα επόμενα τμήματα.
Η ένταξη των νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία αποτελεί βασικό μέλημα και στόχο της
ελληνικής πολιτείας31. Το έγγραφο της «Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη των Πολιτών Τρίτων Χωρών», της Γενικής
Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών του έτους 2013, ορίζει την ένταξη των πολιτών
τρίτων χωρών ως αμοιβαίως ευεργετική για τους ίδιους τους μετανάστες και τις οικογένειές τους, την κοινωνία υποδοχής, καθώς
και τις χώρες προέλευσης. Η ένταξη των νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία αποτελεί βασικό
μέλημα και στόχο της ελληνικής πολιτείας. Η παρούσα στρατηγική διατυπώνει το θεωρητικό πλαίσιο, τη φιλοσοφία, τους άξονες
και τις προτεραιότητες ενός τέτοιου εγχειρήματος, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς προεκτάσεις που λαμβάνει το
μεταναστευτικό φαινόμενο κατά τον 21ο αιώνα, με κεντρικό άξονα τις σύγχρονες ανάγκες της Ελληνικής Πολιτείας, της ελληνικής
αγοράς εργασίας και οικονομίας, την προστασία και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής της ελληνικής κοινωνίας και τον
σεβασμό του ευρωπαϊκού πλαισίου αρχών και αξιών32. Αναφορικά με τη διευκόλυνση της ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών
μέσω κοινωνικοοικονομικής συμμετοχής, λ.χ. μέτρα για τη βελτίωση της παρακολούθησης στο εκπαιδευτικό σύστημα, για την
ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων, πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση, ένταξη
στην αγορά εργασίας, στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Υ.ΜΕ.ΠΟ.) βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση Εθνικής
Στρατηγικής για την Ενταξη Μεταναστών και Προσφύγων33, σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες και τις αρχές και οδηγίες
της Ε.Ε.
Εάν ΟΧΙ, έχετε μια γενική προσέγγιση ένταξης; Περιγράψτε πολύ σύντομα (περίπου 200 λέξεις)

Εάν το Κράτος Μέλος σας διαθέτει συγκεκριμένο πολιτικό/στρατηγικό έγγραφο/μοντέλο για την ένταξη πολιτών τρίτων χωρών
στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης:

29 Βλ. και: Grizis, V., Tsinisizelis, M., Fouskas, T., Karatrantos, A. and Mine, F. (2015a) European Migration Network Focused Study: Integration of Beneficiaries of
International/Humanitarian Protection into the Labour Market: Policies and Good Practices. EMN Focused Study 2015. Athens: Center for Security Studies/Hellenic Ministry
of Interior and Administrative Reconstruction. Brussels: European Migration Network/European Commission, https://goo.gl/5I6VA7
30 Υπηρεσία Ασύλου, Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Διαθέσιμο στο: https://goo.gl/AoUnSB.
31 Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (2013) Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Πολιτών Τρίτων Χωρών. Αθήνα: Υπουργείο
Εσωτερικών/Γενική
Γραμματεία
Πληθυσμού
και
Κοινωνικής
Συνοχής.
Διαθέσιμο
στο:
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297‐f516‐40ff‐a70e‐
eca84e2ec9b9/ethnikisratig_30042013.pdf
32 Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (2013) Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Πολιτών Τρίτων Χωρών. Αθήνα: Υπουργείο
Εσωτερικών/Γενική
Γραμματεία
Πληθυσμού
και
Κοινωνικής
Συνοχής.
Διαθέσιμο
στο:
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297‐f516‐40ff‐a70e‐
eca84e2ec9b9/ethnikisratig_30042013.pdf
33 https://government.gov.gr/ethniki‐stratigiki‐gia‐tin‐entaxi/
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Ε4. Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς/μέτρα που εφαρμόζονται ενεργά ως μέρος του συγκεκριμένου πολιτικού/στρατηγικού
εγγράφου/μοντέλου για την ένταξη (π.χ. γνώση της γλώσσας, του πολιτικού προσανατολισμού, των αξιών, του συντάγματος, του
πολιτισμού, της ιστορίας, της αναγνώρισης των προσόντων, υποστήριξη κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτών και πολιτών τρίτων
χωρών κ.λπ.); Περιγράψτε σύντομα (περίπου 200 λέξεις)
Επικεντρωθείτε στα γενικά μέτρα ένταξης, καθώς η ένταξη στην αγορά εργασίας θα εξεταστεί στα επόμενα τμήματα.
Το έγγραφο της Στρατηγικής για την Ένταξη των Πολιτών Τρίτων Χωρών, της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής
Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών του έτους 2013, περιλαμβάνει επιγραμματικά τα εξής μέτρα:

Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών τρίτων χωρών στον τομέα της πληροφόρησης (μέσω εγχειριδίων, ιστοσελίδων,
τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης, εκστρατειών ενημέρωσης, κλπ).

Πρόσβαση στα προγράμματα και τις υπηρεσίες των οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας για όλους τους πολίτες τρίτων χωρών
(ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των φορέων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα
διακυβέρνησης).

Εκπαίδευση των επαγγελματιών φορέων και υπηρεσιών πρώτης γραμμής στις ειδικές ανάγκες διαφόρων ομάδων του
πληθυσμού μέσω της ανάπτυξης της διαπολιτισμικής ικανότητας των δημόσιων υπαλλήλων (επιμόρφωση και ενημέρωση
σε δασκάλους σχολείων όπου φοιτούν παιδιά μεταναστών, αστυνομικών, του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης,
του τομέα της υγείας κλπ)

Εκπαίδευσης ‐ μαθήματα ελληνικής γλώσσας,

Μαθήματα προσανατολισμού,

Επαγγελματική κατάρτιση(μαθήματα κατάρτισης βάσει των συνθηκών εργασίας , και της ζήτησης επαγγελματιών)

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας(ενθάρρυνση του επιχειρείν και της καινοτομίας, υποστήριξη της ίδρυσης επιχειρήσεων εκ
μέρους των πολιτών τρίτων χωρών)

Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων,

Πρόσβαση στη στέγαση(εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην αγορά κατοικίας, καταπολέμηση φαινομένων γκετοποίησηςκλπ)

Πρόσβαση στην υγεία (διευκόλυνση της πρόσβασης πολιτών τρίτων χωρών σε υπηρεσίες υγείας, διασφάλιση παροχής
έκτακτης υγειονομικής περίθαλψης σε χώρους προσωρινής διαμονής και φιλοξενίας, ενημέρωση σε θέματα υγιεινής)

Συμμετοχή στα κοινά (προώθηση της ενεργούς συμμετοχής σε όλες τις πτυχές της συλλογικής ζωής, εκπροσώπηση σε
κοινοτικούς συλλόγους και οργανώσεις κλπ)34.
Όλα τα παραπάνω εξετάζονται με στόχο την υιοθέτηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη Μεταναστών και
Προσφύγων, η οποία παρουσιάστηκε στις 18 Ιουλίου 2018 στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.)35.

34

Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (2013) Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Πολιτών Τρίτων Χωρών. Αθήνα: Υπουργείο
Εσωτερικών/Γενική
Γραμματεία
Πληθυσμού
και
Κοινωνικής
Συνοχής.
Διαθέσιμο
στο:
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297‐f516‐40ff‐a70e‐
eca84e2ec9b9/ethnikisratig_30042013.pdf
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1.2. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Ε5. Διαθέτει το Κράτος Μέλος σας συγκεκριμένο πολιτικό/στρατηγικό έγγραφο/μοντέλο για την ένταξη στην αγορά εργασίας των
πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης; ΝΑΙ/ ΟΧΙ
ΝΑΙ
Εάν ΝΑΙ: Περιγράψτε:
α) αποτελεί μέρος μιας γενικής πολιτικής/στρατηγικής ένταξης;
Η ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας αποτελεί προτεραιότητα του πολιτικού διαλόγου και αναπόσπαστο
μέρος της εθνικής στρατηγικής για την ένταξη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην Εθνική Στρατηγική για την Ενταξη των
Πολιτών Τρίτων Χωρών», της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών του έτους
2013, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) των δήμων της χώρας τα οποία λειτουργούν ως
συμβουλευτικά όργανα του δήμου, για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία36.
β) Πότε αναπτύχθηκε αυτό το έγγραφο στρατηγικής/πολιτικής; Περιγράψτε συνοπτικά το σκεπτικό της στρατηγικής (σημαντική
αύξηση των εισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών, ανάγκες της αγοράς εργασίας, κοινωνική συνοχή, καταπολέμηση της φτώχειας,
καταπολέμηση των διακρίσεων κ.λπ.).
Το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπτύχθηκε το 2013, ως πρακτική για την διαχείριση του φαινομένου των
εισερχόμενων ροών πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, όπου το έτος εκείνο (το φαινόμενο ανήλθε σε πολύ υψηλά επίπεδα)37.
Το Έγγραφο αυτό, περιλαμβάνει το πλήρες πλαίσιο της ελληνικής στρατηγικής για όλες τις διαστάσεις της κοινωνικής ένταξης
πολιτών τρίτων χωρών σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές αρχές και τις προτεραιότητες, όπως έχουν τεθεί
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και επίσης ακολουθώντας τις διαστάσεις και τις απαιτήσεις του μεταναστευτικού και
προσφυγικού φαινομένου στη σημερινή εποχή, με κεντρικό άξονα τις ανάγκες των εισερχομένων πολιτών τρίτων χωρών αλλά
και της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας38.
γ) Ποιες είναι οι ομάδες‐στόχοι της στρατηγικής για την ένταξη στην αγορά εργασίας (π.χ. όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών, τα μέλη
της οικογένειας, οι εργαζόμενοι ή υπάρχει ιδιαίτερη εστίαση, όπως για τους προσφάτως αφιχθέντες);
Οι ομάδες – στόχοι της εθνικής στρατηγικής για την ένταξη στην αγορά εργασίας, αφορά όλες τις κατηγορίες πολιτών τρίτων
χωρών νόμιμα διαμενόντων στην ελληνική επικράτεια:

Νόμιμους μετανάστες

Δικαιούχους διεθνούς και ανθρωπιστικής προστασίας

Αιτούντες άσυλο

Οικογένειες των παραπάνω ομάδων ‐ στόχων
δ) Παρέχει το Κράτος Μέλος σας μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας σε όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών ή μόνο σε εκείνους
με προοπτική μόνιμης διαμονής; Παρακαλείσθε να αναλύσετε.
Η πολιτική και τα μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας αφορούν κάθε πολίτη τρίτης χώρας, χωρίς καμία διάκριση, με νόμιμο
καθεστώς, με προοπτική μόνιμης διαμονής στη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών, νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, λαμβάνουν ίση μεταχείριση, απολαμβάνουν
ίσων δικαιωμάτων πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε ισότιμη βάση ‐ ειδικά σε σχέση με την εξαρτημένη απασχόληση, τα
επιδόματα ανεργίας και τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης ‐ τόσο μεταξύ τους όσο και από τους Έλληνες πολίτες. O
«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» βασικό νομικό εργαλείο για τους νόμιμους μετανάστες
και ως εκ τούτου και για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας (N. 4251/2014, «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής
Ένταξης και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Αρ. 80)39. Αυτές οι διατάξεις περιλαμβάνουν: Άρθρο 11: Διαδικασία καθορισμού όγκου
εισδοχής για εργασία, Άρθρο 12: Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για εξαρτημένη εργασία, Άρθρο 13: Αίτηση
μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για εποχική εργασία, Άρθρο 14: Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για αλιεργάτες,
Άρθρο 15: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία, Άρθρο 16: Χορήγηση και ανανέωση άδειας
διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες40 και δικαιούχοι
καθεστώτος επικουρικής προστασίας) έχουν δικαίωµα πρόσβασης στην εξαρτηµένη εργασία, στην παροχή υπηρεσιών ή έργου
ή στην άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας, µε τους ίδιους όρους που προβλέπονται για τους ηµεδαπούς, εφόσον
είναι κάτοχοι άδειας διαµονής σε ισχύ σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις41.
36

https://www.cityofathens.gr/node/384
http://emn.ypes.gr/images/docs/emn_focused_studies/emn_studies_2015/12b_greece_report_study_information_voluntary_return_gr_version.pdf, σελ. 11.
Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (2013) Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Πολιτών Τρίτων Χωρών. Αθήνα: Υπουργείο
Εσωτερικών/Γενική
Γραμματεία
Πληθυσμού
και
Κοινωνικής
Συνοχής.
Διαθέσιμο
στο:
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297‐f516‐40ff‐a70e‐
eca84e2ec9b9/ethnikisratig_30042013.pdf
39 http://www.ypes.gr/UserFiles/24e0c302‐6021‐4a6b‐b7e4‐8259e281e5f3/nomos4251‐2014.pdf
40 Eurofound (2016), Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1646en.pdf
41 Υπ. Εργασίας Έγγραφο 17131/313/12.04.2016 Προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση των αναγνωρισµένων από την ελληνική πολιτεία ως δικαιούχων διεθνούς
προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία, των προσώπων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραµονής στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους
https://www.synigoros.gr/resources/160812‐eggrafo.pdf
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Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 71 του Ν. 4375/2016: Οι αιτούντες διεθνή προστασία, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και εφόσον κατέχουν «δελτίο αιτούντος διεθνή
προστασία» ή «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού», τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 στ. κδ΄
του Π.Δ. 113/2013 (Α΄ 146) του άρθρου 41 παράγραφος 1 (δ) του παρόντος και του άρθρου 8 παρ. 1 στ. δ΄ του Π.Δ. 114/2010
αντίστοιχα, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία ή την παροχή υπηρεσιών ή έργου42.
ε) Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της στρατηγικής για την ένταξη στην αγορά εργασίας;
Σύμφωνα με το έγγραφο της «Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη των Πολιτών Τρίτων Χωρών», της Γενικής Γραμματείας
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, οι κύριοι στόχοι της στρατηγικής για την ένταξη στην αγορά
εργασίας αναπτύσσονται αναφορικά με τις εξής διαστάσεις:

Αντιμετώπιση των διακρίσεων σε όλα τα στάδια της ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας ( πρακτικές
πρόσληψης , διαδικασία προαγωγής σε ανώτερη θέση κ.ο.κ.).

Διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και καταπολέμηση της ανασφάλιστης εργασίας των πολιτών τρίτων χωρών.

Προώθηση της συμμετοχής και συνεισφοράς των πολιτών τρίτων χωρών στην κοινωνία υποδοχής μέσω της απασχόλησης»43
Εάν ΟΧΙ: Έχει το Κράτος Μέλος σας μια γενική προσέγγιση όσον αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας;
Εάν ναι, περιγράψτε την κύρια προσέγγιση που επικεντρώνεται μόνο στα μέτρα για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας μελέτης.

Ε6. Έχουν οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές από το 2015 οποιαδήποτε επίδραση στον ισχύοντα κανονισμό ή/και στην πολιτική
ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας (π.χ. υπάρχει αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων και
υπηρεσιών ως συνέπεια της αύξησης των μεταναστευτικών ροών ή κάποια μέτρα/δραστηριότητες/οικονομικά σταμάτησαν λόγω νέων
προσδιορισμένων προτεραιοτήτων); Αν ναι, περιγράψτε συνοπτικά τις αλλαγές.
Παρακαλείσθε να μην εστιάσετε στα μέτρα για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, αλλά μόνο στις αλλαγές των μέτρων ένταξης
για τους άλλους υπηκόους τρίτων χωρών ως αποτέλεσμα των μεταναστευτικών ροών από το 2015.
Το έτος του 2017, σε συνέχεια της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4443/2016, δημοσιεύθηκε η υπ.αριθμ 17341/501 Εγκύκλιος
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα τη «Συνεργασία Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το Συνήγορο του Πολίτη για την παρακολούθηση
της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης»44. Επιπλέον, αναμένονται ειδικά μέτρα και στη νέα Εθνική Στρατηγική για την
Ένταξη (ΕΣΕ), την οποία έχει διαμορφώσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί στο
προσεχές διάστημα.
Ε7. Έχουν υπάρξει πρόσφατα συζητήσεις σε μέσα ενημέρωσης/μεταξύ ακαδημαϊκών/ ΜΚΟ σχετικά με την ένταξη γενικά, και την
ένταξη στην αγορά εργασίας ειδικά; Ανατρέξτε στην ομάδα στόχου που ανήκει στο πεδίο αυτής της μελέτης. Περιγράψτε σύντομα τα
θέματα προς συζήτηση.
Το ζήτημα της ένταξη στην αγορά εργασίας, είναι ένα από τα σημαντικότερα και αποτελεί διαρκές θέμα συζητήσεων τόσο σε
μέσα ενημέρωσης, όσο και μεταξύ ακαδημαϊκών και ΜΚΟ. Ειδικότερα:

Τον Φεβρουάριο του 2015 δημοσιεύθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ, η έκθεση με θέμα: Παρακολουθώντας και Αξιολογώντας τα
Μέτρα για την Ένταξη των Ευάλωτων Ομάδων Μεταναστών”, η οποία παρέχει μία αναλυτική αξιολόγηση των πολιτικών και
των αποτελεσμάτων αυτών, αναφορικά με την ένταξη των ευάλωτων ομάδων μεταναστών στην ελληνική επικράτεια45,

Τον Ιούλιο του 201746 ολοκληρώθηκε η Εθνική Έκθεση του ΕΛΙΑΜΕΠ, με θέμα: Mapping the training needs of beneficiaries
of international protection and the existing mechanisms for training provision in five EU Member States (with focus on
women), για το Πρόγραμμα: Enhancing the Integration of Women, Beneficiaries of International Protection by Development
and Implementation of Multifaceted Integration Trainings (INTEGRA‐TRAIN)47.

Την Παρασκευή 23/03/2018 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Ζούμε μαζί – Εργαζόμαστε μαζί», στο Σεράφειο με την
υποστήριξη του Europe Direct. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι οργανώσεις International Rescue Committee (IRC), Solidarity
Now, Κάριτας Ελλάς, MEΤΑδραση, Μέλισσα, Praksis, Generation 2.0, Οργάνωση Γη, Εστία και Ακαδημία
Επιχειρηματικότητας, με περισσότερους από 180 εκπροσώπους οργανώσεων, φορέων, ιδιωτικών εταιριών, καθώς και μέλη
μεταναστευτικών και προσφυγικών κοινοτήτων. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να έρθουν κοντά εκπρόσωποι οργανώσεων του
πεδίου, ιδιωτικές εταιρείες, μετανάστες ‐ πρόσφυγες και το ευρύτερο κοινό με την προοπτική να εντοπίσουν από κοινού
κενά, καλές πρακτικές και λύσεις48.
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http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2016/06/N.4375.pdf
Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (2013) Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Πολιτών Τρίτων Χωρών. Αθήνα: Υπουργείο
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44 http://www.ypakp.gr/uploads/docs/10576.pdf και https://www.synigoros.gr/resources/N4443_2016.pdf
45 http://www.eliamep.gr/wp‐content/uploads/2015/03/ASSESSNatl.Report.Phase2_.FINAL_.Greek_.pdf
46 http://www.eliamep.gr/wp‐content/uploads/2017/05/report‐integratrain‐greece.pdf
47
http://www.eliamep.gr/category/migration/enhancing‐the‐integration‐of‐women‐beneficiaries‐of‐international‐protection‐by‐development‐and‐implementation‐of‐
multifaceted‐integration‐trainings‐integra‐train/and http://www.eliamep.gr/wp‐content/uploads/2017/05/report‐integratrain‐greece.pdf
48 https://www.accmr.gr/el/νέα/604‐ζούμε‐μαζί‐–‐εργαζόμαστε‐μαζί‐η‐προσφυγιά‐δεν‐είναι‐ταυτότητα,‐είναι‐μια‐προσωρινή‐ιδιότητα.html?art=1
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Την «Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη» παρουσίασαν στις 18 Ιουλίου 2018 ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, και ο
Γενικός Γραμματέας στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.) που συνεδρίασε, σε ευρεία σύνθεση,
σήμερα, υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο ίδιος τόνισε ότι η κυβέρνηση και
η ελληνική κοινωνία, από την πρώτη στιγμή, αντιμετώπισαν την προσφυγική κρίση με όρους αξιοπρέπειας, αλληλεγγύης
και σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, παρά τις αντίξοες συνθήκες που η οικονομική κρίση και η χρεοκοπία
διαμόρφωσαν στην Ελλάδα. Αναφερόμενος σε όσα έχουν συμβεί από την εκδήλωση της προσφυγικής κρίσης, σημείωσε
πως: «Η ένταση και η έκταση των πολεμικών επιχειρήσεων στη Συρία επέφερε την έκρηξη των προσφυγικών ροών προς
όμορα κράτη αλλά και στην Ευρώπη. Το φαινόμενο πυροδότησε την εισροή των αιτούντων διεθνή προστασία (προσφύγων)
και δευτερευόντως μεταναστών χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Κατηγορούμαστε από την αντιπολίτευση ότι με την πολιτική
μας δήθεν αποτελέσαμε “πόλο έλξης” για το προσφυγικό ρεύμα. Κλειστά θαλάσσια σύνορα, όμως, σημαίνει αναχαιτίσεις
λέμβων και θανάτους αθώων ανθρώπων στο Αιγαίο». Ο ίδιος, μιλώντας για τη συγκυρία και το μέλλον, επισήμανε: «Σήμερα
βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο συνολικής μετάβασης από μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε περίοδο σχετικής
ομαλότητας. Οι μεγάλες προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα έχουν κοπάσει, χωρίς αυτό να σημαίνει πως εξαλείφθηκε το
φαινόμενο. Η νέα πρόκληση στην οποία καλούμαστε να ανταποκριθούμε είναι η ένταξη μεταναστών, αιτούντων άσυλο και
δικαιούχων διεθνούς προστασίας στον κοινωνικό ιστό, ανθρώπων που έχουν δικαίωμα στην εργασία, στη μόρφωση, στην
υγεία, στα πολιτιστικά αγαθά. Το πέρασμά μας στη μεταμνημονιακή εποχή δεν μπορεί να τους εξαιρεί». Η κυβέρνηση,
συμπλήρωσε, διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική που εμφορείται από ανθρωπιστικές αξίες, βασίζεται σε
πραγματικά δεδομένα και θέτει ρεαλιστικούς στόχους. Αναλύοντας τη Στρατηγική Ένταξης, ο υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής υπογράμμισε ότι στηρίζεται σε πέντε πυλώνες: 1) Μετακινεί το μοχλό εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής
από τις διεθνείς οργανώσεις και ΜΚΟ (που παρείχαν ανθρωπιστική βοήθεια σε περίοδο κρίσης) στο Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής, σε άλλους δημόσιους φορείς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καθιστά, έτσι, τους Δήμους και
τις Περιφέρειες συνδιαμορφωτές των πολιτικών ένταξης και τούς αναδεικνύει σε φορείς υλοποίησής τους, με παράλληλη
ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών. 2) Διαμορφώνει πολιτικές οριζόντιου χαρακτήρα,
εναρμονίζοντας τις υπάρχουσες δράσεις των Υπουργείων με τις ενταξιακές στοχεύσεις του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής. 3) Προωθεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με δράσεις που αλλάζουν την επαφή του πρόσφυγα και του
μετανάστη με την Ελληνική Πολιτεία, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει το Δημόσιο και την
καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς και αδιαφάνειας. Παράλληλα, καθιερώνεται η κάρτα του πρόσφυγα, που σε
συνδυασμό με το σύστημα καταγραφής και ταυτοποίησης που ήδη λειτουργεί στη χώρα, η Πολιτεία, ανά πάσα στιγμή και
σε πραγματικό χρόνο, διαθέτει την απαραίτητη πληροφόρηση, με τρόπο που εγγυάται τις αρχές της δικαιοσύνης, προάγει
τη δημόσια τάξη και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. 4) Αναμορφώνει το νομοθετικό πλαίσιο με στόχο την
επαναφορά στη νομιμότητα μεταναστών και μεταναστριών που εισήλθαν παράτυπα στη χώρα ή έχασαν το καθεστώς
νομιμότητας, με στόχο αφενός τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας αφετέρου την κατοχύρωση του δικαιώματος σε
βασικές υπηρεσίες και αγαθά. 5) Εγγυάται την ένταξη και όχι την αφομοίωση στην ελληνική κοινωνία, με σεβασμό τόσο
στις αξίες των κοινωνιών υποδοχής όσο και στην πολιτισμική ποικιλότητα, με όρους αμοιβαίας αναγνώρισης και
δημιουργικής συνύπαρξης σε ένα περιβάλλον ισότιμων σχέσεων, ευκαιριών και δικαιωμάτων. Η Στρατηγική αποτελεί
προϊόν διεργασιών που ξεκίνησαν το 2017, σε συσκέψεις εργασίας με τον πρώην Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής
(Ιανουάριος 2017) και τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής (Σεπτέμβριος 2017), όταν είχε τέθηκε στον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης η ανάγκη να υπάρξει δημόσια πολιτική για το προσφυγικό, με την προοπτική της κοινωνικής
ένταξης. Στη συνέχεια, εκπονήθηκε σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής από το αρμόδιο Υπουργείο με τη συμβολή και στελεχών
του Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Το Σχέδιο τέθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής σε διαδικασία διαβούλευσης με τα Γραφεία Υπουργών (από το Φεβρουάριο του 2018) και ολοκληρώθηκε. Στη
βάση της εισήγησης του αρμόδιου υπουργού, το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. αποφάσισε: α) Την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για την
Ένταξη, με σκοπό να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή για ψήφιση. β) Τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού, για
την εποπτεία και την αξιολόγηση της διαδικασίας υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής. γ) Τη σύσταση τεχνικής Ομάδας
Εργασίας, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων υπουργείων καθώς και της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με σκοπό τη συμβολή στο διαρκή
εμπλουτισμό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Εθνικής Στρατηγικής49.
Πρόσφατες ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις (ενδεικτικές):

Καψάλης, Α. (2018) Μετανάστες εργάτες στην Ελλάδα: Εργάτες στην Ελλάδα, εργασιακές σχέσεις και μεταναστευτική
πολιτική στην εποχή των μνημονίων. Αθήνα: Τόπος.
Ο συγγραφέας επικεντρώνει στον ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική για τη μετανάστευση και την εργασία των μεταναστών
στην εξέλιξη της εργατικής νομοθεσίας στη χώρα μας, μέσω μιας συμπυκνωμένης απεικόνισης των πολλαπλών εκδοχών
εγκλωβισμού και ανελευθερίας των μεταναστών, σε ένα περιβάλλον κατάτμησης του εργατικού δικαίου και εκτεταμένης
παραβατικότητας. Στα χρόνια των μνημονίων, ένα σύμπλεγμα απορρύθμισης, ανισότητας και παρανομίας καθορίζει την
ελληνική κοινωνική πολιτική, επιβάλλοντας ένα τέλμα ακινησίας και αδιεξόδου, τόσο στους ίδιους τους μεταναστευτικούς
πληθυσμούς, όσο και στην κρατική ή κινηματική προσέγγιση της σύγχρονης διεθνικής κινητικότητας. Με αφετηρία αυτή τη
διαπίστωση, προκύπτει η επιτακτική ανάγκη για την επεξεργασία μιας ριζικά διαφορετικής μεταναστευτικής πολιτικής, η
οποία διατυπώνεται διεξοδικά στο εν λόγω βιβλίο.

49

Source: http://www.avgi.gr/article/10836/9045072/kyskoip‐e‐ethnike‐strategike‐gia‐ten‐entaxe‐ton‐metanaston
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Fouskas, T. (2016) “Precarious, Low‐Status Labor, Broken Families and Communities, Shattered Networks of Solidarity and
Collectivity, Racial and Class Inequalities, and Ethnic and Gendered Division of Labor: Migrant Filipina Live‐in Domestic
Workers and Palestinian Refugee Unskilled Manual Laborers in Greece in Times of Crisis”, European Politieia, 3(2), 430‐461.
Focusing on results of in‐depth interviews, this article examines the cases of female migrant live‐in domestic workers from
the Philippines and male refugee manual laborers from Palestine and on how the frame of their work and employment in
precarious, low‐status/low‐wage jobs, in the context of migration, affects their participation in primary and secondary
solidarity groups i.e. family and community during the economic crisis in Greece. The analysis examines what perceptions
and practices migrant Filipina live‐in domestic workers and Palestinian refugee unskilled manual laborers have developed
towards collectivity and solidarity. Immigrants and refugees are entrapped in a context of modern slavery and bonded labor
conditions, that of domestic work and hard unskilled manual labor. Within this context, migrants are isolated, alienated from
family and community networks of support and solidarity. Most of the interviewees function in an atomistic manner, they
are isolated from their compatriots and confront their social and work‐related problems alone.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ (ενδεικτικές):

Γάκου, Μ. και Τσιλίκης, Χ. (2018) «Συνεταιριστική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Ένα μέσο ένταξης
μεταναστών και προσφύγων», Εποχή, 13 Απριλίου 2018, http://epohi.gr/ena‐meso‐entaxis‐metanaston‐kai‐prosfigon/
Κατά την τελευταία πενταετία οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα έχουν ανέλθει σε ποσοστά δυσανάλογα σε σχέση
με αυτά των προηγούμενων ετών. Μια χώρα πληγείσα από την παρατεταμένη και ιδιαίτερης έντασης οικονομική κρίση
ήρθε αντιμέτωπη με την καθημερινή υποδοχή χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων, ενώ παράλληλα καλείται να
εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, αλλά και να καλύψει επαρκώς στοιχειώδεις ανάγκες των ανθρώπων αυτών
όπως στέγη, τροφή και υγειονομική περίθαλψη. Οι διεθνείς προσταγές για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
οδηγούν εξ ορισμού στην ανάγκη άσκησης πολιτικών, οι οποίες οφείλουν να έχουν ως γνώμονα την ομαλή κοινωνική ένταξη
και την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης και αφομοίωσης του συνόλου των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.

NewsTA (2018) «Ευρεία σύσκεψη φορέων στην Αθήνα για την εργασιακή ένταξη των μεταναστών –προσφύγων», NewsTA,
29 Μαρτίου 2018, http://newsta.gr/dimos/ευρεία‐σύσκεψη‐φορέων‐στην‐αθήνα‐για/
Περισσότεροι από 180 εκπρόσωποι οργανώσεων, φορέων, ιδιωτικών εταιριών, καθώς και πολίτες συμμετείχαν στην
εκδήλωση «Ζούμε μαζί – Εργαζόμαστε μαζί», που διοργάνωσε το Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και
Προσφύγων (ACCMR) του δήμου Αθηναίων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων από την
Επιτροπή Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ενδυνάμωσης μέσω της Εργασίας – Livelihoods, του Κέντρου Συντονισμού για θέματα
Μεταναστών και Προσφύγων του δήμου Αθηναίων, που λειτουργεί με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με
τον συντονισμό του Athens Partnership. «Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της
ενταξιακής διαδικασίας. Η πρόκληση για την Ελλάδα, χώρα με επίσημη ανεργία πάνω από 20%, είναι να βρει τον τρόπο να
διευκολύνει την πρόσβαση στις υπό ένταξη ομάδες. Επίσης είναι σημαντικό σε αυτή την προσπάθεια οι εμπλεκόμενοι
φορείς να προωθήσουν την έννοια της κοινωνικής συνοχής, ώστε να ωφεληθούν και οι κοινωνίες υποδοχής», δήλωσε ο
αντιδήμαρχος Μεταναστών και Προσφύγων του δήμου Αθηναίων, Λευτέρης Παπαγιαννάκης.

Φωτιάδη, Ι. (2018) «Ονειρεύονται το μέλλον με ένα ψαλίδι στο χέρι», Η Καθημερινή, 09 Φεβρουαρίου 2018,
http://www.kathimerini.gr/947817/gallery/epikairothta/ellada/oneireyontai‐to‐mellon‐me‐ena‐yalidi‐sto‐xeri
«Πότε θα ξανά έχουμε μάθημα;» Με αυτό το ερώτημα στα χείλη, ενδεικτικό του ζήλου τους, παρέλαβαν τις πιστοποιήσεις
66 απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «Ακμή» από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράν, το Μαρόκο, την Ιορδανία, την
Αίγυπτο, την Ουκρανία και την Παλαιστίνη. Τη φοίτησή τους στα τμήματα κομμωτικής και σχεδιασμού ρούχων (πατρόν)
εξασφάλισαν μέσω του προγράμματος «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ‐ Συμμετοχή, ενίσχυση και ένταξη των προσφύγων/ μεταναστών στην
Ελλάδα» που πραγματοποιεί η Κάριτας Ελλάς με χρηματοδότηση από το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών και την Κάριτας
Γερμανίας.

Ψυχογιός, Τ. (2018) «Πολική ένταξης και όχι αφομοίωσης των μεταναστών και προσφύγων, Η Αυγή, 26 Μαρτίου 2018,
http://www.avgi.gr/article/10811/8795876/polike‐entaxes‐kai‐ochi‐aphomoioses‐ton‐metanaston‐kai‐prosphygon‐#
Η ένταξη είναι μια δυναμική, αμφίδρομη διαδικασία αμοιβαίας προσαρμογής τόσο της κοινωνίας υποδοχής όσο και των
μεταναστών που διαβιούν σε αυτή. Ο σεβασμός στην ετερότητα των μεταναστών, καθώς και στην ανάδειξη της, είναι
πλούτος για όλους και όλες μας Το απλούστερο επιχείρημα σε αυτούς που αντιδρούν στην πολιτική ένταξης είναι να βάλουν
τους εαυτούς τους στη θέση αυτών των ανθρώπων. Η πρωτοβουλία του Τμήματος Προσφυγικής και Μεταναστευτικής
Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ στην οποία συμμετέχουμε είναι εξαιρετικά σημαντική. Η ημερίδα αυτή για την ένταξη είναι μια καλή
ευκαιρία να αναπτύξουμε τα επιχειρήματά μας και να ανταλλάξουμε απόψεις. Να ακούσουμε τι έχουν να μας πουν τόσο οι
πολίτες που ασχολούνται επιστημονικά με το ζήτημα, οι θεσμικοί παράγοντες, αλλά και οι άνθρωποι που έχουν εμπλοκή
εν τοις πράγμασι στο πεδίο.
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Πρόσφατες εκδηλώσεις ερευνητικών κέντρων (ενδεικτικές):

ΕΛΙΑΜΕΠ (2018) «Αγορά εργασίας και ενσωμάτωση των προσφύγων: πραγματικότητα και δυνατότητες» (31 Ιανουαρίου
2018, κλειστή συζήτηση), 07 Φεβρουαρίου 2018, Αθήνα: ΕΛΙΑΜΕΠ http://www.eliamep.gr/events/αγορά‐εργασίας‐και‐
ενσωμάτωση‐των‐πρ/
Στις 31 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε κλειστή συζήτηση με θέμα «Αγορά εργασίας και ενσωμάτωση των προσφύγων:
πραγματικότητα και δυνατότητες». Στόχος της συζήτησης ήταν η χαρτογράφηση των δυνατοτήτων απορρόφησης στην
αγορά εργασίας καθώς και ο προσδιορισμός των βημάτων που θα καθιστούσαν λειτουργικές και αποτελεσματικές τις
προσπάθειες ενσωμάτωσης των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συζήτησης, κλήθηκαν
και παραβρέθηκαν στην εκδήλωση εκπρόσωποι από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Παιδείας, το
Υπουργείο Εργασίας, εκπρόσωποι εταιρειών και επιχειρήσεων, μη‐κυβερνητικές οργανώσεις που στοχεύουν στην σύνδεση
των προσφύγων με την αγορά εργασίας και εκπρόσωποι επαγγελματικών και επιχειρηματικών συνδέσμων και
συνομοσπονδιών. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η δικτύωση μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων και η ανάδειξη καλών
πρακτικών από την σκοπιά της ένταξης.
Ε8. Θεωρείται, η ένταξη στην αγορά εργασίας των πολιτών τρίτων χωρών που ανήκει στο πεδίο αυτής της μελέτης, ως πολιτική
προτεραιότητα στο Κράτος Μέλος σας και εάν ναι, από ποιον (εθνική κυβέρνηση, από κάποιο νομοθέτη ή άλλους πολιτικούς
παράγοντες);
Η ένταξη στην αγορά εργασίας, αποτελεί πολιτική προτεραιότητα σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα για τα
αρμόδια Υπουργεία Μεταναστευτικής Πολιτικής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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1.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ε9. Παρακαλείσθε να παρέχετε ένα οργανόγραμμα του θεσμικού πλαισίου για την ένταξη στην αγορά εργασίας των πολιτών τρίτων
χωρών στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, αναφέροντας τις ευθύνες των διαφόρων κυβερνητικών φορέων στην εφαρμογή πολιτικών
και μέτρων ένταξης. Παρακαλείσθε επίσης να συμπεριλάβετε τις δομές διακυβέρνησης σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο.
Συμπεριλάβετε επίσης όλους τους άλλους εμπλεκόμενους/σημαντικούς παράγοντες (π.χ. Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, ΜΚΟ,
εμπορικά επιμελητήρια, συνδικάτα), εάν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Οι πρωτοβουλίες τοπικού επιπέδου πρέπει να
συμπεριληφθούν μόνο εάν (i) προκύψουν από εντολή σε εθνικό επίπεδο ή (ii) έχουν καθιερωθεί/λειτουργούν μέσω εθνικών
μηχανισμών χρηματοδότησης.
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 11134, ΦΕΚ 867 Β΄ 16/03/2017, με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 66224/2014‐
22/12/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του
όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση,
απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης»50
οικ. 66224/2014‐22/12/2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση,«Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία
καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική
απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης»51.
Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15‐18 ετών. Στόχος της δράσης είναι να βοηθήσει
τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες, τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην ένταξη στην αγορά
εργασίας ή για κάλυψη προσωπικών αναγκών ή/και κοινωφελών σκοπών52.
Νόμος 4375/2016 (ΦΕΚ Α 51/03/04/2016)53, «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29/06/2013), διατάξεις για την εργασία
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»54, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά τις προϋποθέσεις, τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για τους εισερχόμενους πολίτες τρίτων χωρών – δικαιούχους διεθνούςπροστασίας. Πιο
αναλυτικά, παρατίθενται στο επίσημο site της Υπηρεσίας Ασύλου, ως εξής: «Ως αιτών διεθνή προστασία στην Ελλάδα:•
Απαγορεύεται να απελαθείτε μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησή σας.• Μπορείτε να κυκλοφορείτε ελεύθερα στηνχώρα,
εκτός εάν στο δελτίο που έχετε περιορίζεται συγκεκριμένο τμήμα της χώρας στο οποίο επιτρέπεται να κυκλοφορείτε.• Αν δεν
έχετε στέγη μπορείτε να ζητήσετε να στεγαστείτε σε Κέντρο Φιλοξενίας ή άλλο χώρο. Το αίτημά σας θα γίνει δεκτό,
εφόσονυπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.• Έχετε δικαίωμα να εργαστείτε υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική νομοθεσία55.
Νόμος 4332/2015, «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας−Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικάμε την ενιαία
διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην
επικράτεια κράτους‐μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν
νομίμως σε κράτος‐μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό
την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις»56, ο οποίος τροποποίησε τις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής
Ένταξης 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ, σχετικά μετην ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών,
ενιαίας άδειας διαμονής57 και εργασίας58, στην επικράτεια Κράτους‐Μέλους, και σχετικά με το κοινό σύνολο δικαιωμάτων για
τους εργαζομένους από τρίτεςχώρες που διαμένουν νομίμως σε Κράτος‐Μέλος, και της Οδηγίας 2014/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, με σκοπό την
εποχιακή εργασία.
O «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» είναι το βασικό νομικό εργαλείο για τους
νόμιμους μετανάστες και ως εκ τούτου και για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας (N. 4251/2014, «Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Αρ. 80). Αυτές οι διατάξεις περιλαμβάνουν: Άρθρο 11:
Διαδικασία καθορισμού όγκου εισδοχής για εργασία, Άρθρο 12: Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για εξαρτημένη
εργασία, Άρθρο 13: Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για εποχική εργασία, Άρθρο 14: Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης
χώρας για αλιεργάτες, Άρθρο 15: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία, Άρθρο 16: Χορήγηση και
ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα.
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Διαθέσιμο στο: http://immigration.gov.gr/documents/20182/31271/KYA‐11134‐FEK867B.pdf/485e6fb9‐2720‐443e‐a28b‐757342266522
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297‐f516‐40ff‐a70e‐eca84e2ec9b9/kya66224‐22122014.pdf
52Διαθέσιμο στο: http://www.amifisf.gr/wp‐content/uploads/2017/06/Πρόσκληση‐010.pdf
53Διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2016/06/N.4375.pdf
54Διαθέσιμο στο: https://www.synigoros.gr/resources/docs/n‐4375‐2016.pdf
55Διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2016/06/N.4375.pdf
56Βλ.: http://www.synigoros.gr/resources/4332.pdf
57Διαθέσιμο στο: http://www.eliamep.gr/wp‐content/uploads/2017/11/Pdfgr.pdf
58Βλ: Marouda, M.‐D., Rossidi, M., Koutsouraki, E. and Saranti, V. (2015) Changes in Immigration Status and Purpose of Stay: An Overview of EU Member States Approaches.
EMN Focussed Study 2015. Athens: Institute of International Relations (IIR)/Hellenic Ministry of Interior and Administrative Reconstruction and Brussels: European
Migration Network (EMN)/European Commission. Available at: http://goo.gl/7ib7Wl(in English) and http://goo.gl/pmuU5Y(in Greek)
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Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ
Ν. 4384/2016 (Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) Α΄ ‐ 78/26.04.2016) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις»Με το Άρθρο 58 του Ν. 4384/2016 (Φύλλο της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) Α΄ ‐ 78/26.04.2016) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοίμορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και
άλλες διατάξεις», προστέθηκε το Άρθρο 13Α στο Ν. 4251/2014(«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές
διατάξεις»), με τον οποίο παρέχεται πλέον η δυνατότητααπασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών για την
εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικήςοικονομίας. εάν οι θέσεις εργασίας που προβλέπονται για την εργασία στην
αγροτική οικονομία δεν καλυφθούν, μπορεί οεργοδότης να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
του τόπου διαμονής του αίτηση για την κατ’εξαίρεση απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι στερούνται τίτλου διαμονής
στην χώρα, προκειμένου για τηναντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης. Στην αίτηση αναγράφονται
ο αριθμός των θέσεων εργασίας σύμφωνα με την αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο κατ’
εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του Άρθρου 11, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς
απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Οι αιτήσεις εξετάζονται με την
χρονική σειρά υποβολής τους από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος μπορεί να εκδώσει πράξεις έγκρισης για
την κατ’ εξαίρεσηαπασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός
εργαζόμενων που προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του Άρθρου 11. Η χορηγηθείσα έγκριση για την
κατ’ εξαίρεση απασχόληση τωνπολιτών τρίτων χωρών συνιστά λόγο αναβολής απομάκρυνσης και εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν.3907/2011 (Α΄ 7). Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποστέλλει στην κατά
τόπον αρμόδια ΑστυνομικήΔιεύθυνση την χορηγηθείσα πράξη έγκρισης. Σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί απόφαση
επιστροφής, η αρμόδια αστυνομικήαρχή εκδίδει, βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του Άρθρου 24
του N. 3907/2011, εφόσον δενσυντρέχει σπουδαίος λόγος δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ του
Άρθρου 6. Σε περίπτωση που δενέχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, εκδίδεται απόφαση επιστροφής από την αρμόδια
αστυνομική αρχή και, ακολούθως,εκδίδεται βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του Άρθρου 24 του
Ν. 3907/2011. Οι πολίτες τρίτωνχωρών, των οποίων αναβλήθηκε η απομάκρυνση, υποβάλλουν στην Περιφέρεια του τόπου
διαμονής τους αίτηση χορήγησης άδειας εργασίας κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 3 της αριθ. 53619/735/2015 απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών και ΔιοικητικήςΑνασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) Β΄ 2631).
Σχετικά με την αγορά εργασίας και την ικανότητα ανάγκες και τις ελλείψεις σε σχέση με την απασχόληση πολιτών τρίτων
χωρών εισήχθη η εξής νομοθετική ρύθμιση: Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 7451, ΦΕΚ Β΄ 867 16/03/2017, με θέμα:
«Τροποποίηση όγκου εισδοχής για εξαρτημένη εργασία»59. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ): 1) Με τη με αριθμό 553/15‐27/02/2018 Aπόφαση του Δ.Σ. του
Οργανισμού εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3701/55‐22/11/2011 Aπόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ
3018/Β΄/30/12/2012), ως ακολούθως: «Μετά την περίπτωση β’, της παρ. 1, του άρθρου 6, του Κεφαλαίου Α΄ προστίθενται τρεις
νέες περιπτώσεις ως εξής: «γ) Βεβαίωση Δομών προσωρινής Φιλοξενίας ή βεβαίωση διαμονής σε παραχωρημένο ακίνητο ή
παραχωρητήριο συμβόλαιο για άνεργους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. δ) Βεβαίωση διαμονής από Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας
Αστέγων/Υπνωτήριο ή βεβαίωση από Κοινωνική Υπηρεσία ότι ο ωφελούμενος διαβιεί στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα
ή βεβαίωση διαμονής σε ειδικές δομές φιλοξενίας ή σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή
σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων ή Κοινωνικό Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας για άνεργους αστέγους. ε)
Βεβαίωση φιλοξενίας από αντίστοιχες Δομές Φιλοξενίας για: Άνεργες γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών
θυμάτων βίας. Ανέργους που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
δεν σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία. Ανέργους οι οποίοι φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες κτλ.), ή είναι δικαιούχοι του προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9
του Ν. 2716/1999». Οι περιπτώσεις γ, δ, ε και στ της παρ. 1 του άρθρου 6, του Κεφαλαίου Α’ αναριθμούνται σε στ, ζ, η και θ.»
Κατόπιν τούτου είναι δυνατή η εγγραφή στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού προσφύγων και αιτούντων άσυλο με την
προσκόμιση Βεβαίωσης Δομών προσωρινής Φιλοξενίας ή βεβαίωσης διαμονής σε παραχωρημένο ακίνητο ή παραχωρητήριο
συμβόλαιο και εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της με αριθμό 3701/55‐22/11/2011 Απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ
3018/Β΄‐30/12/2012).
Ο Ν. 4443 του έτους 2016, ενσωματώνει την Οδηγία 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων
ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, την Οδηγία 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση
μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και την Οδηγία 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Αρμόδιοι Φορείς για την ένταξη των
πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια:

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής: Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης, σύμφωνα με το Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51 Α’), έχει
ως στόχο τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και
μεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια. To 2017, με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 122: «Οργανισμός Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 149/Α΄/10.10.2017)60, συστήθηκε, όπου επιβεβαιώθηκαν οι σχετικές αρμοδιότητες.

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζει τα ζητήματα της επαγγελματικής
αποκατάστασης και το πλαίσιο της απασχόλησης των πολιτών και των πολιτών τρίτων χωρών νόμιμα διαμενόντων τρίτων
χωρών στην ελληνική επικράτεια.
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Διαθέσιμο στο: http://immigration.gov.gr/documents/20182/31271/KYA+τροποποιησης+ογκου+εισδοχης+για+εξαρτημενη+εργασια.pdf/55cac95c‐125c‐4a8a‐bec7‐
24776de20128
60 http://www.immigration.gov.gr/documents/20182/31274/FEK149A‐10102017.pdf/c6ef518a‐b8c2‐4bd9‐ba15‐b02c580aaebe
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Ο ΟΑΕΔ δραστηριοποιείται σε τρεις πυλώνες λειτουργίας: α) την προώθηση στην απασχόληση, β) την ασφάλιση της
ανεργίας και την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, και γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση61.

Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών λειτουργούν ως συµβουλευτικά όργανα των Δήμων για την ενίσχυση της ένταξης των
µεταναστών στην τοπική κοινωνία62.
Ενδεικτικές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Προσφυγές, Ελληνικό Συμβούλιο για
Τους Προσφυγές, METAδραση, ΑΡΣΙΣ, ΠΡΑΞΙΣ, Ερυθρός Σταυρός, Κιβωτός του Κόσμου, Καριτας Ελλάς, Οικουμενικό Πρόγραμμα
για τους Πρόσφυγες, Actionaid, Civis Plus63.
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 27354, ΦΕΚ 3080 Β΄ 01/09/2017, με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ.
4872/105/13/02/2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία
πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018» (Β 398)»64.
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 4872, ΦΕΚ 398 Β΄ 13/03/2017, με θέμα: «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για
εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018»65.
7451 – ΦΕΚ 867 B΄ 16/03/2017 Τροποποίηση όγκου εισδοχής για εξαρτημένη εργασία.
Επίσης, για σπουδαστές και ερευνητές εισήχθησαν οι εξής νομοθετικές ρυθμίσεις: Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 368, ΦΕΚ 352
Β/07/02/2018, με θέμα: «Άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές
Εκπαίδευσης χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας»66. Επιπλέον, για τους σπουδαστές η νομοθεσία είναι υπό αναθεώρηση (recast) και για
τους ICTs έχει κατατεθεί στη Bουλή σχετικό πλαίσιο. Αναφορικά με τις πληροφορίες για τις διαδρομές (διαδικασίες) προς και τις
προϋποθέσεις της νόμιμης μετανάστευσης πραγματοποιήθηκαν εκστρατείες ενημέρωσης, ιστοσελίδες, ειδικά κέντρα κ.λπ. και
συνεργασίες με τρίτες χώρες, για παράδειγμα, σχετικά με τα μέτρα πριν από την αναχώρηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει
την παροχή πληροφοριών για τις θεωρήσεις και τις άδειες εργασίας, οι οποίες λαμβάνουν χώρα τόσο στο Κράτος (Μέλος) και/ή
σε τρίτη χώρα. Σχετικά με τη μακροχρόνια διαμονή και κινητικότητα εντός της ΕΕ των νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων
χωρών, δόθηκε έμφαση στη α) στη μακροπρόθεσμη διαμονή67 και β) στην κινητικότητα εντός της ΕΕ των πολιτών τρίτων χωρών
μεταξύ των Κρατών (Μελών).
Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα δικαιώματα των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα
(αναγνωρισμένων προσφύγων και αναγνωρισμένων δικαιούχων επικουρικής προστασίας) ρυθμίζονται από το Προεδρικό
Διάταγμα 141/201368, που ενσωματώνει την αναδιατυπωμένη Οδηγία 95/2011/ΕΕ για τις διαδικασίες καθορισμού του
καθεστώτος του πρόσφυγα. Παρόλο που τυπικά οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας απολαμβάνουν σειράς δικαιωμάτων,
υπάγονται στις πολιτικές ένταξης για πολίτες τρίτων χωρών και έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, σύμφωνα με
το άρθρο 35 του Προεδρικού Διατάγματος 141/201369 και το Άρθρο 128, Παράγραφος 2 του Νόμου 4251/2014, όπου αναφέρεται
πως «Οι πολιτικές ένταξης και οι δράσεις που εντάσσονται σε αυτές, εφαρμόζονται σε όλους τους νομίμως διαμένοντες πολίτες
τρίτων χωρών και στα μέλη των οικογενειών τους», τα ελλιπή μέτρα ένταξης και ο συνεχής αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης
στην Ελλάδα, γεννούν σημαντικές προκλήσεις και συχνά οδηγούν στην περιθωριοποίηση των πληθυσμών αυτών, σύμφωνα με
την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ελλάδα70.
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http://www.oaed.gr/o‐organismos‐oaed
http://www.oaed.gr/o‐organismos‐oaed, Βλ. http://goo.gl/tESyPg και http://goo.gl/L8HvMY
63 Βλ. επίσης: “Rebuilding lives through Employment”, Το έργο έχει ως γενικό στόχο να συμβάλει στην προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων ηλικιακά
μεταναστών/προσφύγων
στην
Ευρώπη.
http://civisplus.gr/wp‐content/uploads/2018/05/Experience‐leaflet‐rebuilding.pdf,
http://civisplus.gr/wp‐
content/uploads/2018/05/Activities‐and‐learning‐outcomes.pdf, https://rebuildinglivestc.wordpress.com/the‐project/
“The more aware – the closer to the labour market”, https://themoreaware.files.wordpress.com/2018/03/more‐aware‐main‐activities‐and‐learning‐outcomes‐report‐
1.pdf, https://themoreaware.wordpress.com/the‐project/
eSKILLS4ALL (Οκτώβριος 2017‐‐ Μάρτιος 2020) http://civisplus.gr/portfolio‐view/eskills4all/ Ένα πακέτο εργαλείων για ψηφιακές δεξιότητες για ενήλικες χαμηλής
ειδίκευσης που εστιάζουν στην επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, Ενδυνάμωση των ανέργων ενηλίκων με έμφαση στις γυναίκες μέσω κατάρτισης, Ενίσχυση
των προοπτικών απασχόλησης των ανέργων ενηλίκωνhttp://eskills4all.eu
64 Διαθέσιμο στο: http://immigration.gov.gr/documents/20182/31271/kya27354‐444‐01092017.pdf/0ea441b9‐8bdd‐47fc‐a688‐01d051684846
65 Διαθέσιμο στο: http://immigration.gov.gr/documents/20182/31271/KYA‐4872‐FEK398B.pdf/1b7c0bc8‐72eb‐4753‐806f‐95b9257b6400
66 http://immigration.gov.gr/documents/20182/49311/KYA368‐24012018.pdf/9b55f428‐f8b2‐4175‐a9a4‐a36df2ad7357
67 Επί μακρών διαμένοντος είναι ο πολίτης προερχόμενος από χώρα εκτός της ΕΕ στον οποίο έχει αποδοθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. Αυτό το καθεστώς
σημαίνει ότι το άτομο θα έχει παρόμοια δικαιώματα με τους πολίτες της ΕΕ. (Οδηγία 2003/109/ΕΚ).
68 Βλ.: Εφημερίς της Κυβερνήσεως Της Ελληνικής Δημοκρατίας (2013) Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 141 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς
των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική
προστασία
και
για
το
περιεχόμενο
της
παρεχόμενης
προστασίας
(αναδιατύπωση).
Αθήνα:
Εθνικό
Τυπογραφείο
http://www.firstreception.gov.gr/PRImages/EditorImages/p‐d‐‐141_2013.pdf
69 Βλ.: Εφημερίς της Κυβερνήσεως Της Ελληνικής Δημοκρατίας (2013) Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 141 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς
των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική
προστασία
και
για
το
περιεχόμενο
της
παρεχόμενης
προστασίας
(αναδιατύπωση).
Αθήνα:
Εθνικό
Τυπογραφείο
http://www.firstreception.gov.gr/PRImages/EditorImages/p‐d‐‐141_2013.pdf; European Union/Council of the European Union (2011) Directive 2011/95/EU of the
European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for the qualification of third‐country nationals or stateless persons as beneficiaries of
international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted (recast), 20
December 2011,OJ L. 337/9‐337/26; 20.12.2011, 2011/95/EU http://www.refworld.org/docid/4f197df02.html
70 Βλ.: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ελλάδα (2014) Η Ελλάδα ως Χώρα Ασύλου: Παρατηρήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Ελλάδα σχετικά με την Παρούσα Κατάσταση του Ασύλου στην Ελλάδα. Δεκέμβριος 2014. Αθήνα: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)
στην Ελλάδα, διαθέσιμο στο: https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/UNHCR‐CoA‐Greece‐2014‐EL.pdf; European Union/Council of the European Union
(2011) Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for the qualification of third‐country nationals or stateless
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ● ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 2018
Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ
Σε μεγάλο βαθμό, οι πρακτικές στήριξης της κοινωνικής ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται
νόμιμα στη χώρα, όπως τουλάχιστον επίσημα παρουσιάζονται, αναφέρονται κυρίως σε μετανάστες, χωρίς να υπάρχει
στοχευμένη δράση για τους πρόσφυγες ή τους αναγνωρισμένους δικαιούχους καθεστώτος επικουρικής ή ανθρωπιστικής
προστασίας. Παρόλο που το ελληνικό κράτος βάσει νόμου, ορίζει πως οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και οι δικαιούχοι διεθνούς
προστασίας έχουν δικαίωμα να εργαστούν, η πολιτεία δεν μπορεί να τους εξασφαλίσει πρόσληψη, όπως δεν μπορεί να
εξασφαλίσει θέση εργασίας ούτε για τους Έλληνες πολίτες.
Πιο συγκεκριμένα, το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας, με το Άρθρο 24 του Προεδρικού Διατάγματος 141/2013, ορίζει
πως σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες και σε δικαιούχους υπό καθεστώς επικουρικής προστασίας χορηγείται άδεια διαμονής
διάρκειας τριών(3) ετών71. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της μεταγενέστερης Υπουργικής Απόφασης Υπ’ αριθμ. 7315/2014
(2461/Β/16.9.2014), για την έκδοση αδειών διαμονής, όπως δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβρη του 201472, σε δικαιούχους καθεστώτος
διεθνούς προστασίας και στα μέλη οικογενείας αυτών, χορηγείται Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.), με απόφαση της
Υπηρεσίας Ασύλου ή των Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών (Ν. 3907/2011, Αρθρ.3). Αναφορικά με το νομικό πλαίσιο
που ισχύει στην Ελλάδα για την απασχόληση, το Προεδρικό Διάταγμα 141/201373, με το Άρθρο 27 δίνει το δικαίωμα στους
δικαιούχους διεθνούς προστασίας να ασκούν μισθωτή ή ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Προεδρικού Διατάγματος 189/1998. Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις
σχετικά με: την αμοιβή, την πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όσον αφορά στη μισθωτή ή ανεξάρτητη
δραστηριότητα, καθώς και τους όρους εργασίας. Στην Ελλάδα, η διαδικασία πρόσβασης στην αγορά εργασίας αυτών των
ομάδων, γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να υποβάλλουν τα απαραίτητα έγγραφα
στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, προκειμένου να εκδώσουν άδεια εργασίας για την ειδικότητα που επιθυμούν, που
τους δίνει το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας της χώρας.
Η διαδικασία είναι διαφορετική για τους αιτούντες άσυλο και τους δικαιούχους καθεστώτος προστασίας για
ανθρωπιστικούς λόγους, με βάση το Νόμο 4332/201574, που είναι το βασικό νομοθετικό κείμενο γι’ αυτά τα θέματα, και
διαφορετική για τους πρόσφυγες και για τους δικαιούχους καθεστώτος επικουρικής προστασίας, που και οι δύο κατηγορίες
εντάσσονται στο καθεστώς διεθνούς προστασίας. Οι αιτούντες άσυλο και οι δικαιούχοι καθεστώτος προστασίας για
ανθρωπιστικούς λόγους, οι οποίοι έχουν λάβει την αναγνώριση τους πριν το 2013, από την Ελληνική Αστυνομία και ανήκουν στο
παλιό καθεστώς (Προεδρικό Διάταγμα 189/1998), δικαιούνται να λάβουν άδεια εργασίας, υπό τη βασική προϋπόθεση, ότι
διεξάγεται πρώτα μια έρευνα της αγοράς εργασίας, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 4 στο ίδιο Προεδρικό Διάταγμα, από τον
Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), και ανάλογα με το εάν υπάρχουν Έλληνες, πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ή άλλοι αλλοδαποί, οι οποίοι ζουν ήδη στην Ελλάδα ή νόμιμοι μετανάστες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη
θέση εργασίας και την ειδικότητα, για την οποία ενδιαφέρεται ο αλλοδαπός, η άδεια δίνεται ή όχι, από τις αρμόδιες υπηρεσίες
της Περιφέρειας. Τις περισσότερες φορές, και κυρίως λόγω της σημερινής κατάστασης της χώρας, που τα επίπεδα/ποσοστά
ανεργίας είναι ιδιαίτερα υψηλά, απορρίπτεται η αίτησή τους για έκδοση της άδειας εργασίας. Αυτή η διαδικασία της έρευνας
γίνεται την πρώτη φορά (αρχικά), στη διαδικασία δηλαδή χορήγησης της άδειας εργασίας. Για την ανανέωση δεν
επαναλαμβάνεται η έρευνα της αγοράς εργασίας, κυρίως για να γίνεται πιο εύκολα η διαδικασία της ανανέωσης και να υπάρχει
λιγότερη γραφειοκρατία.

persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection
granted (recast), 20 December 2011,OJ L. 337/9‐337/26; 20.12.2011, 2011/95/EU http://www.refworld.org/docid/4f197df02.html
71 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ελλάδα (2014) Η Ελλάδα ως Χώρα Ασύλου: Παρατηρήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Ελλάδα σχετικά με την Παρούσα Κατάσταση του Ασύλου στην Ελλάδα. Δεκέμβριος 2014. Αθήνα: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)
στην Ελλάδα, διαθέσιμο στο: https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/UNHCR‐CoA‐Greece‐2014‐EL.pdf; Βλ.: Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής
Δημοκρατίας (2013) Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 141 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών
ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της
παρεχόμενης
προστασίας
(αναδιατύπωση).Αθήνα:
Εθνικό
Τυπογραφείο
http://www.firstreception.gov.gr/PRImages/EditorImages/p‐d‐‐141_2013.pdf,
http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2014/09/KYA‐ADET1.pdf
72 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ελλάδα (2014) Η Ελλάδα ως Χώρα Ασύλου: Παρατηρήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Ελλάδα σχετικά με την Παρούσα Κατάσταση του Ασύλου στην Ελλάδα. Δεκέμβριος 2014. Αθήνα: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)
στην Ελλάδα, διαθέσιμο στο: https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/UNHCR‐CoA‐Greece‐2014‐EL.pdf; Βλ.: Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής
Δημοκρατίας (2013) Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 141 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών
ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της
παρεχόμενης
προστασίας
(αναδιατύπωση).Αθήνα:
Εθνικό
Τυπογραφείο
http://www.firstreception.gov.gr/PRImages/EditorImages/p‐d‐‐141_2013.pdf,
http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2014/09/KYA‐ADET1.pdf
73 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ελλάδα (2014) Η Ελλάδα ως Χώρα Ασύλου: Παρατηρήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Ελλάδα σχετικά με την Παρούσα Κατάσταση του Ασύλου στην Ελλάδα. Δεκέμβριος 2014. Αθήνα: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
(UNHCR) στην Ελλάδα, διαθέσιμο στο: https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/UNHCR‐CoA‐Greece‐2014‐EL.pdf; Βλ.: Εφημερίς της Κυβερνήσεως της
Ελληνικής Δημοκρατίας (2013) Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 141 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών
ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της
παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση).Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο http://www.firstreception.gov.gr/PRImages/EditorImages/p‐d‐‐141_2013.pdf,
http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2014/09/KYA‐ADET1.pdf
74 Η νομοθεσία περιλαμβάνει το νέο κώδικα μετανάστευσης (4251/2014 Α΄ 80), όπως ισχύει βλ. επίσης Ν. 4332/2015 Α΄ 76, ενώ οι ρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτό για τους
δικαιούχους προστασίας γι’ ανθρωπιστικούς λόγους δεν αφορούν αμιγώς πρόσφυγες ή δικαιούχους ανθρωπιστικής προστασίας. Ωστόσο υφίστανται περιπτώσεις που
οι κατηγορίες αυτές μπορούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του κώδικα για το ανθρωπιστικό καθεστώς, ιδίως βλ. Νόμο 4332/815, Αρθ.108, Παρ. 47 και Παρ. 48 και Άρθ.
19Α.
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Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εργάζεται πάνω σε αυτό, με σκοπό να
προωθήσει νέο Προεδρικό Διάταγμα για την άρση της έρευνας αγοράς για τις κατηγορίες αλλοδαπών που προαναφέρθηκαν,
προκειμένου όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα να είναι σε θέση να λάβουν άδεια εργασίας. Η
διαδικασία αυτή και το ποσοστό ανεργίας στο 33%75 στους πολίτες τρίτων χωρών στην Ελλάδα, περιορίζει τις ευκαιρίες νόμιμης
απασχόλησης. Το 2013, οι Περιφερειακές Αρχές εξέδωσαν και ανανέωσαν 6.952 άδειες εργασίας για αιτούντες άσυλο και
απέρριψαν 1.620 αιτήσεις, ενώ κατά την ίδια περίοδο, υπήρχαν πάνω από 33.000 ενεργές υποθέσεις αιτήσεων διεθνούς
προστασίας που εκκρεμούσαν στην Αστυνομία και την Υπηρεσία Ασύλου76. Στους πρόσφυγες και στους κατόχους καθεστώτος
επικουρικής προστασίας, η άδεια εργασίας δίνεται πιο εύκολα· δεν γίνεται έρευνα της αγοράς εργασίας. Επιπρόσθετα, το
χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας εργασίας ταυτίζεται με το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας διαμονής. Επίσης, η
ανανέωση ισχύει για το χρονικό διάστημα που ισχύει και η άδεια διαμονής. Τα δικαιώματά τους από τη στιγμή που
παραλαμβάνουν την άδεια εργασίας, είναι τα ίδια και σε επίπεδο προστασίας εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, και
σε επίπεδο υποστήριξης, σε θέματα που τους αφορούν, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, όπως είναι η Επιθεώρηση
Εργασίας (π.χ. καταγγελίες), επιδόματα, ασφάλιση κ.λπ. όπως ακριβώς ισχύει και για τους Έλληνες77. Το απαραίτητο έγγραφο
για την έκδοση της άδειας εργασίας για τους αιτούντες άσυλο και τους κατόχους καθεστώτος προστασίας για ανθρωπιστικούς
λόγους, είναι το δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας‐παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους αντίστοιχα, το οποίο
προσκομίζεται από την Υπηρεσία Ασύλου, κάτι που ισχύει από το 2013 μετά το καινούργιο Προεδρικό Διάταγμα. Οι αιτούντες
άσυλο συναντούν πολλά προβλήματα στις επαφές τους με τη διοικητικές υπηρεσίες γιατί, σε πολλές περιπτώσεις, είτε το «δελτίο
αιτούντος άσυλο» δεν αναγνωρίζεται ως αποδεικτικό έγγραφο της νόμιμης διαμονής τους στη χώρα78, είτε δεν μπορούν να
προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για την προσωπική τους κατάσταση. Τέλος, δεν λαμβάνουν καμιά ειδική βοήθεια και
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, ένα θέμα το οποίο επηρεάζει τη
δυνατότητά τους να απολαύουν κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως την πρόσβαση σε επιδόματα πρόνοιας και ανεργίας79. Οι
αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και οι κάτοχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας, πρέπει να καταθέτουν την άδεια διαμονής
τους, την οποία παίρνουν από την Υπηρεσία Ασύλου, μία υπεύθυνη δήλωση από εργοδότη ότι θα τους προσλάβει/απασχολήσει,
ένα έγγραφο από δημόσιο υγειονομικό φορέα που βεβαιώνει πως δεν πάσχουν από κάποιο είδος ασθένειας, άρα θα πρέπει να
πάνε σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, και αν απαιτείται και κάποιο άλλο έγγραφο, για το συγκεκριμένο είδος
δουλειάς από ανάλογες υπηρεσίες, για παράδειγμα αν κάποιος/α πρόκειται να εργασθεί σε κάποιο κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (π.χ. εστιατόριο), χρειάζεται κάποιο είδος άδειας εργασίας που χορηγείται από την Ελληνική Αστυνομία. Αυτό
βέβαια ισχύει και για τους Έλληνες, εάν πρόκειται για κάποιο άλλο είδος εργασίας που απαιτεί κάποια άλλα έγγραφα, που δεν
είναι συγκεκριμένα για όλους, αλλά είναι κατά περίπτωση80.
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Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2ο τρίμηνο του 2014, διατίθεται στο http://goo.gl/8GNkbN, στο Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
(UNHCR) στην Ελλάδα (2014) Η Ελλάδα ως Χώρα Ασύλου: Παρατηρήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα σχετικά με την Παρούσα
Κατάσταση του Ασύλου στην Ελλάδα. Δεκέμβριος 2014. Αθήνα: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ελλάδα, σελ. 21, διαθέσιμο στο:
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/UNHCR‐CoA‐Greece‐2014‐EL.pdf
76 Βλ.: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ελλάδα (2014) Η Ελλάδα ως Χώρα Ασύλου: Παρατηρήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Ελλάδα σχετικά με την Παρούσα Κατάσταση του Ασύλου στην Ελλάδα. Δεκέμβριος 2014. Αθήνα: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)
στην Ελλάδα, διαθέσιμο στο: https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/UNHCR‐CoA‐Greece‐2014‐EL.pdf
77 Συνέντευξη με κ. Γεώργιο Νεραντζή, Προϊστάμενος του Τμήματος Στήριξης Εργαζομένων στην Αλλοδαπή και Απασχόλησης Μεταναστών στην Ελλάδα, της Διεύθυνσης
Απασχόλησης, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 8 Οκτωβρίου 2015, στο Grizis, V., Tsinisizelis, M., Fouskas, T., Karatrantos,
A. and Mine F.‐M. (2015) European Migration Network Focused Study: Integration of Beneficiaries of International/Humanitarian Protection into the Labour Market:
Policies and Good Practices. EMN Focused Study 2015. Athens: Center for Security Studies/Hellenic Ministry of Interior and Administrative Reconstruction. Brussels:
European Migration Network/European Commission, https://goo.gl/5I6VA7
78 Για παράδειγμα, το «δελτίο αιτούντος άσυλο» δεν παρέχει δικαίωμα για έκδοση διπλώματος οδήγησης (Εγκύκλιος Αρθ. A3/οικ.576/91/31.12.2012 της Γ.Γ. Μεταφορών,
Υπουργείο Ανάπτυξης) ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τραπεζικές συναλλαγές. Βλ.: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ελλάδα (2014) Η
Ελλάδα ως Χώρα Ασύλου: Παρατηρήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα σχετικά με την Παρούσα Κατάσταση του Ασύλου στην Ελλάδα.
Δεκέμβριος
2014.
Αθήνα:
Ύπατη
Αρμοστεία
του
ΟΗΕ
για
τους
Πρόσφυγες
(UNHCR)
στην
Ελλάδα,
διαθέσιμο
στο:
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/UNHCR‐CoA‐Greece‐2014‐EL.pdf
79 Βλ.: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ελλάδα (2014) Η Ελλάδα ως Χώρα Ασύλου: Παρατηρήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Ελλάδα σχετικά με την Παρούσα Κατάσταση του Ασύλου στην Ελλάδα. Δεκέμβριος 2014. Αθήνα: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)
στην Ελλάδα, διαθέσιμο στο: https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/UNHCR‐CoA‐Greece‐2014‐EL.pdf
80 Τα στοιχεία που αφορούν στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, προέκυψαν από τη συνέντευξη με τον κ. Νεραντζή Γεώργιο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Στήριξης
Εργαζοµένων στην Αλλοδαπή και Απασχόλησης Μεταναστών στην Ελλάδα, της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 8 Οκτωβρίου 2015, στο Grizis, V., Tsinisizelis, M., Fouskas, T., Karatrantos, A. and Mine F.‐M. (2015) European Migration Network Focused Study:
Integration of Beneficiaries of International/Humanitarian Protection into the Labour Market: Policies and Good Practices. EMN Focused Study 2015. Athens: Center for
Security Studies/Hellenic Ministry of Interior and Administrative Reconstruction. Brussels: European Migration Network/European Commission, https://goo.gl/5I6VA7
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Ε10. Το Κράτος Μέλος σας εκπονεί περιοδικές εκθέσεις παρακολούθησης (π.χ. ετήσιες εκθέσεις) σχετικά με την ένταξη των πολιτών
τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης; Εάν ναι, ποιοι είναι οι κύριοι δείκτες ολοκλήρωσης; Πώς
καταρτίζονται και από ποιον; Πώς σχετίζονται με τους δείκτες της Σαραγόσα που εγκρίθηκαν το 200481;
Περιγράψτε συνοπτικά τις κυριότερες τάσεις που παρατηρήθηκαν, ιδίως εστιάζοντας στους δείκτες που σχετίζονται με την ένταξη
στην αγορά εργασίας των πολιτών τρίτων χωρών. Περιγράψτε τις μεθόδους (ποιοτικές, ποσοτικές) και τα δεδομένα (δεδομένα
απογραφής, στοιχεία έρευνας, διοικητικά δεδομένα) που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τέτοιων εκθέσεων.
Εκτός από τους δείκτες της Σαραγόσα (βλ. Γραφήματα παρακάτω, 2014)82, υπάρχουν επιπρόσθετοι δείκτες για την ένταξη των
μεταναστών που προτείνουν η Ομάδα Μεταναστευτικής Πολιτικής (Migration Policy Group) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών
Απασχόλησης (European Services Network) αναφορικά με τους δείκτες πολιτικής του MIPEX (Δείκτης Πολιτικών Ένταξης
Μεταναστών) και οι δείκτες αποτελεσμάτων του MIPEX, καθώς και τον για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών (ACCI) της ΕΕ (EU
Active Citizenship Composite Indicator)83. (i) Ο δείκτης MIPEX καταγράφει μεταξύ άλλων χωρών και για την Ελλάδα τους δείκτες
ένταξης μεταναστών, όπως εργασιακή κινητικότητα, οικογενειακή επανένωση, εκπαίδευση, υγεία, συμμετοχή στη πολιτική,
διαμονή, πρόσβαση στην απόκτηση υπηκοότητας και παρουσίαση δεικτών μη‐διακρίσεων. (ii) Υπάρχει επίσης σειρά εθνικών
εκθέσεων: το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη»
(2014)84, (iii) η Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΚΕ) (2015)85, (iv) η Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της
φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Απρίλιος, 2015)86, και (v) o Συνήγορος του
Πολίτη, υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο πεδίο του Συνήγορου για τον «Μετανάστη, τον Πρόσφυγα και τον Ομογενή», όπου μεταξύ
άλλων πληροφοριών, βρίσκονται οι παρεμβάσεις της συγκεκριμένης Αρχής, για ζητήματα υποδοχής και ένταξης των ανωτέρω
κατηγοριών πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα87. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
βρίσκεται η πιο πρόσφατη Έκθεση – Ενημερωτικό Δελτίο για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, έως τον Ιούνιο του 2018. Η
Έκθεση αυτή παρουσιάζει τη κατάσταση του προσφυγικού – μεταναστευτικού φαινομένου των τελευταίων ετών, τα μέτρα
υποδοχής, φιλοξενείας και τα προγράμματα και δράσεις για την απασχόληση, την υγεία, την εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική
συνύπαρξη κ.ο.κ. στο πλαίσιο της ένταξης αυτών των πληθυσμών88.
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Ανατρέξτε επίσης στις πληροφορίες που παρέχονται στην έκθεση: Together in the EU ‐ Promoting the participation of migrants and their descendants
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/migrant‐participation
82 http://ec.europa.eu/eurostat/web/migrant‐integration/overview; https://ec.europa.eu/migrant‐integration/librarydoc/eu‐zaragoza‐integration‐indicators‐greece and
https://ec.europa.eu/home‐affairs/sites/homeaffairs/files/e‐library/documents/policies/legal‐
migration/general/docs/final_report_on_using_eu_indicators_of_immigrant_integration_june_2013_en.pdf and
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8787947/KS‐05‐17‐100‐EN‐N.pdf/f6c45af2‐6c4f‐4ca0‐b547‐d25e6ef9c359
83 http://www.eliamep.gr/wp‐content/uploads/2015/03/ASSESSNatl.Report.Phase2_.FINAL_.Greek_.pdf
84 http://www.ypakp.gr/uploads/docs/7695.pdf
85 http://www.pepattikis.gr/wp‐
content/uploads/2016/02/%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%9A%CE%95_%CE%91%CE%A4%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_v1.3.pdf
86 http://www.pepkm.gr/attachments/stratigikes/PESKE‐Kentrikis_makedonias.pdf και http://www.pepkm.gr/%CF%80%CE%B5%CF%83%CE%BA%CE%B5
87 https://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el και https://www.synigoros.gr/resources/ee2017‐p00.pdf
88 http://mindigital.gr/index.php/pliroforiaka‐stoixeia/2386‐2018‐2
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Γράφημα 8: Δείκτες ένταξης της ΕΕ “Zaragosa” ‐ Ελλάδα ‐ Υπήκοοι τρίτων χωρών ‐ Τελευταίοι

Πηγή: European Web Site on Integration (EWSI) “EU ‘Zaragoza’ Integration Indicators: Greece”, 11/04/2016, https://ec.europa.eu/migrant‐integration/librarydoc/eu‐zaragoza‐integration‐indicators‐
greece
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Γράφημα 9: Δείκτες ένταξης της ΕΕ “Zaragosa” – Ελλάδα ‐ Γενημμένοι εκτός ΕΕ – Τελευταία

Πηγή: European Web Site on Integration (EWSI) “EU ‘Zaragoza’ Integration Indicators: Greece”, 11/04/2016, https://ec.europa.eu/migrant‐integration/librarydoc/eu‐zaragoza‐integration‐indicators‐
greece
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Γράφημα 10: Δείκτες ένταξης στην ΕΕ "Zaragosa" ‐ Ελλάδα ‐ Υπήκοοι τρίτων χωρών, 2006‐2014

Πηγή: European Web Site on Integration (EWSI) “EU ‘Zaragoza’ Integration Indicators: Greece”, 11/04/2016, https://ec.europa.eu/migrant‐integration/librarydoc/eu‐zaragoza‐integration‐indicators‐
greece
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Ε11. Περιγράψτε τις κύριες προκλήσεις και εμπόδια στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ένταξης στην αγορά εργασίας για
υπηκόους τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας μελέτης στο κράτος μέλος σας;
Αναφέρετε επίσης ποιοι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις και εμπόδια.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών ένταξης, αφορούν
κυρίως στην έλλειψη πόρων, προσωπικού και εγκαταστάσεων, λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών είναι σημαντική η παροχή χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων αλλά και έκτακτων
μέτρων από τη πλευρά της Ε.Ε. καθώς και η δράση των φορέων της Κοινωνίας των πολιτών.
Επιπρόσθετα, ανεξαρτήτως της οικονομικής κατάστασης ή του βαθμού οργάνωσης που διαθέτει το κάθε κράτος υποδοχής, ο
μεγάλος όγκος εισροών, αποτελεί μία πρόκληση ως προς τη διαδικασία της υποδοχής και ένταξης των νέο‐ εισερχομένων
πληθυσμών, πολύ περισσότερο για μια χώρα μικρή όπως η Ελλάδα89.

89 Hatzopoulos, V., Fouskas, Th., Grigoriou, P., Karabelias, G., Kazanas, K., Mine, F‐M., De Maio, A., Novak, Ch., and Pechlidi, G. (2017) European Migration Network Focused
Study: The Changing Influx of Asylum Seekers in 2014‐2016: Member State Responses. Athens: European Public Law Organization (EPLO)/Hellenic Ministry for Migration
Policy/European Commission/European Migration Network (EMN), https://ec.europa.eu/home‐ affairs/sites/homeaffairs/files/12a_greece_changing_influx_final_en.pdf
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2. Μέρος II: Μέτρα και πρακτικές των Κρατών Μελών που διευκολύνουν την ένταξη των πολιτών
τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας
Στόχος του παρόντος μέρους είναι να παρουσιάσει τις βασικές προσεγγίσεις ένταξης και να προσδιορίσει τα υπάρχοντα μεμονωμένα
μέτρα που είτε έχουν εφαρμοστεί πρόσφατα (από το 2014) είτε έχουν αλλάξει από το 2014. Η ομάδα στόχος είναι υπήκοοι τρίτων
χωρών σε όλα τα Κράτη Μέλη, εξαιρούνται σπουδαστές/ απόφοιτοι, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο.
2.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ
Ε12. Παρακαλείσθε να αναφέρετε στον παρακάτω πίνακα και να περιγράψετε τους κύριους τομείς/συνιστώσες της πολιτικής σας για
την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας.
Εάν το Κράτος Μέλος σας έχει μια γενική πολιτική, παρακαλείσθε να επικεντρωθείτε μόνο σε συγκεκριμένα μέτρα για την ένταξη
των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο της μελέτης
Παρακαλείσθε εστιάστε στα εξής:
α) Κύριοι στόχοι και προσέγγιση σε κάθε σχετικό τομέα, και εμπλεκόμενοι παράγοντες.
β) Περιγράψτε συνοπτικά το πλαίσιο εφαρμογής.
Παρακαλείσθε να αναφέρετε μόνο τη γενική προσέγγιση για κάθε περιοχή χωρίς να περιγράψετε συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία
θα περιγραφούν στην παρακάτω ενότητα.
Περιοχή/συνιστώσα
Γενική επισκόπηση
Ενδιαφερόμενα μέρη
Περιγράψτε το φάσμα και τον σκοπό κάθε Περιγράψτε συνοπτικά ποιος είναι
τομέα. Εάν είναι σκόπιμο, να διευκρινιστεί εάν υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την
τα μέτρα είναι εθελοντικά ή υποχρεωτικά και εφαρμογή, την παρακολούθηση και
παρέχονται δωρεάν ή με χρέωση.
την εποπτεία της εφαρμογής των
μέτρων σε κάθε τομέα.
1. Εκπαίδευση και πιστοποίηση
Τα
εκπαιδευτικά
προγράμματα
που Προγράμματα
εκπαίδευσης,
(συμπεριλαμβανομένων των
υλοποιούνται και απευθύνονται σε πολίτες κατάρτισης και εκμάθησης της
τρίτων χωρών – νόμιμα διαμένοντες στην γλώσσας υλοποιούνται από τον
ψηφιακών εργαλείων που
αποσκοπούν στην προώθηση της
ελληνική επικράτεια, σκοπό έχουν να Υπουργείο Παιδείας, τον ΟΑΕΔ και
μάθησης και στην ενθάρρυνση της
ενισχύσουν την ένταξη τους στην τοπική τους φορείς της Κοινωνίας των
κοινωνία μέσω της εκπαίδευσης, της ενίσχυσης Πολιτών.
ένταξης στην αγορά εργασίας)
των προσόντων τους, της εκμάθησης της
γλώσσας κ.ο.κ.
2. Ενίσχυση των (ήπιων) δεξιοτήτων
3. Παροχή πληροφοριών και Η ενημέρωση των δικαιωμάτων και Οι αρμόδιοι φορείς για την
συμβουλών
υποχρεώσεων
των
νεοεισερχόμενων ενημέρωση και την καθοδήγηση των
πληθυσμών πραγματοποιείται σε πρώτο πολιτών τρίτων χωρών, είναι οι:
βαθμό κατά την άφιξή τους στη χώρα, και στη Υπηρεσία
Υποδοχής
και
συνέχεια ακολουθεί καθοδήγηση/ υποστήριξη Ταυτοποίησης., η Υπηρεσία Ασύλου,
για τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να ο ΔΟΜ, η Ύπατη Αρμοστεία του
γίνουν, π.χ. αίτηση ασύλου, δυνατότητες Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες και πολλοί
φιλοξενίας/διαμονής κλπ..
άλλοι φορείς της Κοινωνίας των
Πολιτών που εργάζονται στο πεδίο.
4.
Ενίσχυση
των
διαπολιτισμικών/κοινών
σχέσεων
στο χώρο εργασίας
5.
Προσαρμοσμένα Τα προγράμματα που υλοποιούνται και Αρμόδιοι φορείς: το Υπουργείο
προγράμματα/σχέδια/συμβάσεις
απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών – Παιδείας κυρίως για εκπαιδευτικά
ειδικά
σχεδιασμένα
για νόμιμα διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια προγράμματα
που
αφορούν
συγκεκριμένες
και/ή
ευάλωτες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, σκοπό έχουν ανηλίκους, το ΕΚΚΑ και όλοι οι φορείς
ομάδες
να ενισχύσουν την ένταξη τους στην τοπική της Κοινωνίας των Πολιτών.
κοινωνία μέσω της εκπαίδευσης, της
απασχόλησης, της ενίσχυσης των προσόντων
τους, της εκμάθησης της γλώσσας κ.ο.κ.
6. Κίνητρα για μετανάστες ή Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης και
εργοδότες
μείωσης της ανεργίας υλοποιούνται από τον
ΟΑΕΔ, τα οποία είναι επιδοτούμενα από τον
ίδιο τον Οργανισμό.
7. Στήριξη της αυτοαπασχόλησης
Ότι προβλέπεται για τους Έλληνες πολίτες,
ισχύει και για τους πολίτες τρίτων χωρών,
σχετικά με την αυτοαπασχόληση90.

90

Η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλά ποσοστά αυτόαπασχολούμενων πολιτών τρίτων χωρών, σε σύγκριση με άλλα Κράτη‐Μέλη της Ε.Ε., 30% για το έτος του 2017. Ινστιτούτο
Εργασίας Κύπρου, 2018, «A Research Study on Migrants’ Integration and Ethnic Diversity in SMEs: A Comparative Analysis in Five European Countries – Cyprus, Greece,
Italy, France and Denmark”, MigrAID, 2018. http://migraid.eu/wp‐content/uploads/2017/01/FINAL‐RESEARCH‐AND‐CAR‐REPORT‐IO1‐MIGRAID.pdf
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2.2. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Το τμήμα αυτό επικεντρώνεται σε επιλεγμένα μέτρα που έχουν αρχίσει και συγχρόνως υλοποιηθεί ή/και χρηματοδοτηθεί από τα
Κράτη Μέλη. Σημειώνεται ότι κάθε μέτρο στήριξης που παρέχεται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών χωρίς καμία
(οικονομική) συμμετοχή του Κράτους Μέλους εκπίπτει από το πεδίο της μελέτης. Περιλαμβάνονται μόνο τα μέτρα των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών που λαμβάνουν δημόσια στήριξη.
Στο επίκεντρο βρίσκονται τα μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας για τακτικά διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών με δικαίωμα
εργασίας. Η ομάδα‐στόχος περιλαμβάνει επίσης υπηκόους τρίτων χωρών μέλη της οικογένειας πολιτών της ΕΕ και πολιτών τρίτων
χωρών. Δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στοχευμένα μέτρα για σπουδαστές/αποφοίτους και τους δικαιούχους της διεθνούς
προστασίας.
Περιγράψτε 1‐2 μέτρα σε όλα τα πεδία της ένταξης για συνολικά έως 6 μέτρα ανά Κράτος Μέλος.
Παρακαλείσθε να δώσετε προτεραιότητα σε συγκεκριμένες δράσεις που έχουν αναπτυχθεί με στόχο την υποστήριξη της ένταξης
στην αγορά εργασίας των πολιτών τρίτων χωρών και θεωρούνται καλές ή ελπιδοφόρες, από τους σχετικούς φορείς, πρακτικές.
Συμπεριλάβετε επίσης μέτρα (εφόσον υπάρχουν) που αφορούν την ένταξη στην αγορά εργασίας ευαίσθητων ή συγκεκριμένων
ομάδων (ευάλωτοι υπήκοοι τρίτων χωρών, γυναικών κ.λπ.).
Μην αναφέρετε τις ενέργειες που εστιάζουν στους υπηκόους (ΕΕ), στους δικαιούχους της διεθνούς προστασίας, στους αιτούντες
άσυλο και στους σπουδαστές/ αποφοίτους μόνο. Τα βασικά μέτρα που είναι προσβάσιμα και για τους υπηκόους (ΕΕ) και τους
δικαιούχους της διεθνούς προστασίας θα πρέπει να απαριθμούνται παρακάτω μόνο σε περίπτωση που αντιπροσωπεύουν
παραδείγματα ορθών ή ελπιδοφόρων πρακτικών όσον αφορά την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών (δηλαδή το μέτρο
χρησιμοποιείται συχνά από τρίτες χώρες, υπάρχει θετική ανατροφοδότηση από τους υπηκόους τρίτων χωρών κ.λπ.).
Η έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση μεταναστών και αιτούντων/δικαιούχων διεθνούς προστασίας σχετικά με τις νέες
εθνικές εξελίξεις στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής, των εθνικών και τοπικών δράσεων και των προγραμμάτων από τις
οποίες μπορούν ναωφεληθούν, καθώς και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της ένταξής τους στην
ελληνική πολιτεία και κοινωνία91. Σχετικά με τη μεγιστοποίηση τoυ αντικτύπου της ανάπτυξης της μετανάστευσης και της
κινητικότητας: Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (2014‐2020), περιλαμβάνει δράσεις κοινωνικής ένταξης
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, κ.α., βάσει των τεσσάρων πυλώνων:
στέγασης, απασχόλησης, εκπαίδευσης και υγείας, οι οποίες αποσκοπούν: α) Στη δημιουργία νέων και/ή βελτιωμένων ήδη
υπαρχουσών υποδομών στέγασης για άτομα που αντιμετωπίζουν, ή βρίσκονται μπροστά στο πρόβλημα έλλειψης στέγης, β) Στη
μείωση της σχολικής διαρροής, γ) Στην παροχή υπηρεσιών υγείας, υγιεινής και πρόνοιας, δ) Στην ενημέρωση και ατομική
ενδυνάμωση, ε) Στην επαγγελματική και επιχειρηματική συμβουλευτική και κατάρτιση, στ) Στην ενίσχυση της απασχόλησης
μέσω της κοινωφελούς εργασίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) περιλαμβάνει την ανάπτυξη ανά περιφέρεια σε τοπικό επίπεδο, αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων, όπου
απαιτείται από επενδυτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και σε συνέργεια με δράσεις του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/FEAD). Στο Πολυετές Πρόγραμμα 2014‐2020 του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015, προβλέπεται Δράση υπό τον τίτλο
«Ενίσχυση σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες προέλευσης των πολιτών τρίτων χωρών και υλοποίηση προγραμμάτων για την
καλύτερη ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην κοινωνία υποδοχής».
Δράσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες
Το Υπουργείο έχει δρομολογήσει πρωτοβουλίες για την εργασιακή ένταξη και τη διασφάλιση συνθηκών νόμιμης απασχόλησης
για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τους αιτούντες άσυλο. Πιο σημαντικές από αυτές είναι η απόδοση Αριθμού
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και οι στοχευμένες δράσεις του ΣΕΠΕ που αποσκοπούν στην προστασία των
δικαιωμάτων των εργαζόμενων πολιτών τρίτων χωρών92.
Εγγραφή στον Οργανισμό Απασχόληση Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) – Σχεδιασμός ένταξης στην εργασία
Ο ΟΑΕΔ, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων
του Οργανισμού σε ομάδες του πληθυσμού που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να εγγραφούν, λόγω αδυναμίας απόδειξης μόνιμου
τόπου κατοικίας, μεταξύ των οποίων δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ή αιτούντες διεθνή προστασία. Για την απόδειξη του τόπου
κατοικίας των ανωτέρω ανέργων γίνονται πλέον δεκτά τα κάτωθι δικαιολογητικά: βεβαίωση δομών προσωρινής φιλοξενίας ή
βεβαίωση διαμονής σε παραχωρημένο ακίνητο ή παραχωρητήριο συμβόλαιο για ανέργους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Στο
πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας, το Υπουργείο το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιήσει προγράμματα ένταξης των
προσφύγων στην εργασία, μεταξύ άλλων και μέσω των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας93.
ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο
Εκδόθηκε εγκύκλιος για την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο με την οποία: ‐
Διευκολύνεται η διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ σε δικαιούχους και αιτούντες διεθνούς προστασίας καθώς και σε ασυνόδευτα
ανήλικα. ‐ Λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος των ασυνόδευτων ανηλίκων, ορίζεται ότι δεν απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου
ΑΜΚΑ του εκπροσώπου. ‐ Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης σε περίπτωση μαζικής εκπροσώπησης (απαιτείται μια υπεύθυνη
δήλωση με όλα τα ονόματα)94.
91 Hatzopoulos, V., Fouskas, Th., Grigoriou, P., Karabelias, G., Kazanas, K., Mine, F‐M., De Maio, A., Novak, Ch. and Pechlidi, G. (2018) European Migration Network: Annual
Report 2017 on Migration and Asylum in Greece: National Report: Part 2. Athens: European Public Law Organization (EPLO)/Hellenic Ministry for Migration Policy/European
Commission/European Migration Network.
92 http://mindigital.gr/index.php/pliroforiaka‐stoixeia/2386‐2018‐2
93 http://mindigital.gr/index.php/pliroforiaka‐stoixeia/2386‐2018‐2
94 http://mindigital.gr/index.php/pliroforiaka‐stoixeia/2386‐2018‐2
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Δράση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
Το 2017 πραγματοποιήθηκε πανελλαδική, ειδικά στοχευμένη καμπάνια ελέγχων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των
εργαζόμενων, κατά την οποία ελέγχθηκαν 206 επιχειρήσεις που απασχολούσαν 1.152 εργαζόμενους και επιβλήθηκαν 194
διοικητικές κυρώσεις. Η καμπάνια πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο του
πανευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης «EMPACT‐ Trafficking in Human Beings» της Europol.‐ Το 2018, σε συνεργασία
με συναρμόδιους φορείς, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης Επιθεωρητών Εργασίας για τον εντοπισμό και την
καταπολέμηση περιπτώσεων εμπορίας ανθρώπων. ‐ Το ΣΕΠΕ, το προσεχές διάστημα, θα εκδώσει ενημερωτικό υλικό για τα
εργασιακά δικαιώματα των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται στη χώρα μας. Το υλικό θα μεταφραστεί σε
αρκετές γλώσσες και θα διακινηθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. ‐ Εκπονείται σχέδιο για την ενδυνάμωση της
αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας στον αγροτικό τομέα95.
Κοινωφελής εργασία για την υποστήριξη προσφυγικών Δομών
Το Υπουργείο Εργασίας έχει στηρίξει τις προσφυγικές δομές φιλοξενίας με δύο προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Η
χρηματοδότηση προήλθε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και πόρους του ΟΑΕΔ. Οι ωφελούμενοι των δύο πρώτων
προγραμμάτων ήταν 4.139 άτομα και απασχολήθηκαν σε δομές φιλοξενίας, συμβάλλοντας στη συντήρηση των εγκαταστάσεων
αλλά και στην καθημερινή λειτουργία τους. Το Υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει και τρίτο πρόγραμμα που αναμένεται να
ενεργοποιηθεί96.

95
96

http://mindigital.gr/index.php/pliroforiaka‐stoixeia/2386‐2018‐2
http://mindigital.gr/index.php/pliroforiaka‐stoixeia/2386‐2018‐2
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Περιοχές ένταξης στην αγορά
1. Εκπαίδευση97 και Πιστοποίηση
(π.χ. επαγγελματική κατάρτιση,
αναγνώριση
προσόντων/αξιολόγηση
δεξιοτήτων (χωρίς να γίνει
χαρτογράφηση
νομικών
διαδικασιών), καταπολέμηση των
«πολλών»
προσόντων
(overqualification) (αντιστοιχία
δεξιοτήτων/ προσόντων με τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας),
μέτρα για την επιτάχυνση της
εισαγωγής
πολιτών
τρίτων
χωρών στην αγορά εργασίας,
ψηφιακά εργαλεία)

Τύπος μέτρων
1. Προγραμματικά και συστηματικά μέτρα (πολυετή/μακροπρόθεσμα)
2. Έργα (ad‐hoc)
3. Νομοθετικό/πολιτικό (διαρθρωτικό) μέτρο
Πρόγραμμα «Οδυσσέας» (2014): Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα,
την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Το πρόγραμμα «Οδυσσέας», που
αφορά στην εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία
και τον ελληνικό πολιτισμό, είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε
όλους τους νομούς της χώρας και στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως καταγωγής. Οι μοναδικές
προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους είναι να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και να
είναι άνω των 16 ετών. Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση της γλωσσικής
δεξιότητας και των πρακτικών κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων που
απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των συμμετεχόντων και των οικογενειών τους
και να εξυπηρετούνται με επάρκεια στην καθημερινότητά τους98.
Κατά το 2015 υλοποιήθηκε η δράση 1.3β/13 «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας
και πολιτισμού σε μετανάστες άνεργους, μητέρες, άτομα με αναπηρία και
αναλφάβητους», στο πλαίσιο του Ετησίου Προγράμματος 2013 που χρηματοδοτήθηκε
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης (95% κοινοτική χρηματοδότηση, 5% εθνική
συνεισφορά). Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων μεταναστών/μεταναστριών του
κοινού‐στόχου ήταν 303 άτομα. Αναλυτικότερα, στα μαθήματα συμμετείχαν 183
άνεργοι, 163 μητέρες και 27 ΑμΕΑ (Σημ: πολλοί μετανάστες έχουν ενταχθεί σε
παραπάνω από μία κατηγορία)99.
Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας θα
συμμετάσχει επικουρικά στα υπό εκπόνηση προγράμματα γλωσσομάθειας και
συγκεκριμένα της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, καθώς και στοιχείων ελληνικού
πολιτισμού για μετανάστες/αιτούντες/δικαιούχους διεθνούς προστασίας 15‐18 ετών
και για ενήλικες άνω των 18 ετών. Τα προγράμματα αφορούν στη στήριξη
μεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσμών ηλικίας 15‐18 ετών και ενηλίκων (18+)
μέσω της εκπαίδευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη προσαρμογή τους
τόσο στην ελληνική πραγματικότητα όσο και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Στην
ενδυνάμωση και την προώθηση της ένταξης των μεταναστών συμβάλλει επίσης και η
εκμάθηση βασικών στοιχείων πληροφορικής, τεχνικής κατανόησης καθώς και νέων
τεχνολογιών. Τα προγράμματα ελληνικής γλώσσας100 θα καταλήγουν, ανάλογα με το
επίπεδο των εκπαιδευομένων και το ρυθμό εκμάθησης (εντατικά ή κανονικά
μαθήματα), στην απόκτηση αναγνωρισμένου διπλώματος γλώσσας (Β1, Β1+, Β2 όπως
ορίζονται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες).
Αντίστοιχα διπλώματα θα δίνονται για την αγγλική γλώσσα. Παράλληλα, το πρόγραμμα
θα περιλαμβάνει και μαθήματα ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού και
επαγγελματικού προσανατολισμού, ενώ έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη της βασικής
ικανότητας επικοινωνίας των μαθητών να συνδυαστεί με την απόκτηση γνώσεων πάνω
σε θέματα Πληροφορικής, Υγείας‐Πρόνοιας‐Ευεξίας, Δικαιωμάτων, Πολιτισμού κ.ο.κ.
Τέλος, σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω προγράμματα στο σχεδιασμό και την
υλοποίησή τους θα λαμβάνουν υπόψη και τις ιδιαίτερες ανάγκες ευπαθών ομάδων
μεταναστών και αιτούντων/δικαιούχων διεθνούς προστασίας101.

97

Βλ. και https://www.accmr.gr/el/υπηρεσίες/service/16‐μαθήματα‐ελληνικής‐γλώσσας‐και‐ψυχοεκπαιδευτικές‐δραστηριότητες‐για‐ενήλικους‐έφηβους‐και‐
παιδιά.html και https://www.accmr.gr/el/υπηρεσίες/service/41‐μαθήματα‐ελληνικής‐γλώσσας‐για‐παιδιά‐15‐18.html και
https://www.accmr.gr/el/υπηρεσίες/service/41‐μαθήματα‐ελληνικής‐γλώσσας‐για‐παιδιά‐15‐18.html
98 https://www.inedivim.gr/προγράμματα‐δράσεις/εκπαίδευση‐των‐μεταναστών‐στην‐ελληνική‐γλώσσα‐την‐ελληνική‐ιστορία‐και
99 http://www.ece.uth.gr/main/el/content/2076‐%C2%ABekpaideysi‐kai‐epimorfosi‐ton‐nomimos‐diamenonton‐ptx%C2%BB‐ergo‐13b‐13‐%C2%ABmathimata‐elliniki
100 http://migrant.diktio.org/node/66
101 Hatzopoulos, V., Fouskas, Th., Grigoriou, P., Karabelias, G., Kazanas, K., Mine, F‐M., De Maio, A., Novak, Ch. and Pechlidi, G. (2018) European Migration Network: Annual
Report 2017 on Migration and Asylum in Greece: National Report: Part 2. Athens: European Public Law Organization (EPLO)/Hellenic Ministry for Migration Policy/European
Commission/European Migration Network.
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To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με Γενική Δ/νση
για τη Δημοκρατία, του Συμβουλίου της Ευρώπης102, το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και τα
κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση προσόντων (του ENIC/NARIC) της
Νορβηγίας, του Ην. Βασιλείου και της Ιταλίας εκπόνησαν κατά το έτος 2017 τo πιλοτικό
πρόγραμμα «Διαβατήριο Προσόντων Προσφύγων» (passport for refugee
qualifications). Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η καταγραφή των
ακαδημαϊκών προσόντων των προσφύγων, ακόμα και όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να
αποδειχθούν επαρκώς, βάσει εγγράφων, μέσα από μία διαδικασία αξιολόγησης η
οποία συμπεριλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου που ακολουθείται
από συνέντευξη που διενεργείται από εξουσιοδοτημένους αξιολογητές τον κέντρων
πληροφόρησης για την αναγνώριση προσόντων των συμμετεχόντων χωρών. Προς το
παρόν, η καταγραφή αυτή δεν αποτελεί επίσημη πράξη αναγνώρισης και δεν παρέχει
πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών ή επαγγέλματα με συγκεκριμένες απαιτήσεις,
όπως είναι τα κατεξοχήν ρυθμισμένα επαγγέλματα (ιατρός, οδοντίατρος, δικηγόρος,
μηχανικός κα). Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης του προγράμματος το 2017
πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα τρεις κύκλοι αξιολογήσεων (06‐10/03/2017, 12‐
16/06/2017, 25‐29/09/2017) όπου αξιολογήθηκαν συνολικά τα προσόντα 92
προσφύγων ενώ εκδόθηκαν 72 ευρωπαϊκά διαβατήρια προσόντων προσφύγων. Οι
ομάδες των εξουσιοδοτημένων αξιολογητών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και των ENIC/NARIC της
Νορβηγίας, του Ην. Βασιλείου που διενέργησαν τις συνεντεύξεις μιλούσαν, πλέον της
Αγγλικής και άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών, Αραβικά και Φαρσί για τη διευκόλυνση της
επικοινωνίας με τους αξιολογούμενους. Ταυτόχρονα, διενεργήθηκαν με επιτυχία, εξ’
αποστάσεως συνεντεύξεις (μέσω Skype) στις οποίες συμμετείχαν τόσο αξιολογητές
που βρίσκονταν στο χώρο διεξαγωγής του προγράμματος, όσο και αξιολογητές που
βρίσκονταν στο ENIC/NARIC της Ιταλίας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων
οι συμμετέχοντες ενημερωνόταν από τους αξιολογητές για τα δωρεάν μαθήματα
γλωσσών (ελληνικής και άλλων γλωσσών) που προσφέρονται δωρεάν στην περιοχή της
Αττικής, για το ισχύον σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας καθώς και για τη
δυνατότητα επίσημης αναγνώρισης των ακαδημαϊκών τους προσόντων από τον
ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση που διαθέτουν τα απαραίτητα επίσημα έγγραφά τους. Το
Υπουργείο Παιδείας θα συμμετάσχει στην επόμενη φάση του προγράμματος που θα
διαρκέσει τρία χρόνια (2018‐2020). Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης θα γίνουν
αξιολογήσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ιταλία και στην Ολλανδία ενώ στο
πρόγραμμα θα συμμετάσχουν και η Γερμανία, η Γαλλία, η Αρμενία και ο Καναδάς. Πιο
συγκεκριμένα, στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν συνολικά έξι κύκλοι αξιολογήσεων,
δύο για κάθε ένα από τα επόμενα 3 έτη. Για το 2018 πρόθεση είναι να πραγματοποιηθεί
ένας κύκλος στην Αθήνα τον Ιούνιο και ένας κύκλος στην Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο.
Επιπλέον, για την επόμενη φάση έχει προβλεφθεί η δημιουργία ηλεκτρονικής
πλατφόρμας στην οποία θα βρίσκονται αποθηκευμένα όλα τα σχετικά έγγραφα και
στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πρόσφυγες κάτοχοι των European
Qualifications Passport από όπου και αν βρίσκονται.
2.

102

Ενίσχυση
των
(ήπιων)
δεξιοτήτων (π.χ. μαθήματα
γλωσσών με βάση την εργασία ή
άλλα μαθήματα γλωσσών για τη
βελτίωση των ευκαιριών στην
αγορά
εργασίας,
γνώσεις
πληροφορικής, αυτο‐εξέλιξη)

https://government.gov.gr/diavatirio‐prosonton‐prosfigon‐axiologithikan‐ta‐prosonta‐92‐prosfigon‐ke‐ekdothikan‐72‐evropaika‐diavatiria‐prosonton‐entos‐tou‐
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3.

Παροχή
πληροφοριών
και
συμβουλών (π.χ. ενίσχυση της
γνώσης σχετικά με την αγορά
εργασίας,
συμβουλευτική
σταδιοδρομίας,
παροχή
συμβουλών,
κατεύθυνση,
καθοδήγηση,
διαδίκτυο,
φυλλάδια,
προγράμματα/
εφαρμογές πληροφορικής)

Ι_ReF_SoS ‐ Καινοτομική Απάντηση για τη Διευκόλυνση της Κοινωνικής Υποστήριξης
των Νέων Προσφύγων
Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Νεολαία, σχεδίασε και υλοποιεί
ένα έργο που έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος
υποδοχής, κοινωνικής υποστήριξης και ομαλής εργασιακής ένταξης νέων προσφύγων
ηλικίας 16‐24 ετών. Πρόκειται για το έργο «I_ReF_SoS ‐ Καινοτομική Απάντηση για τη
Διευκόλυνση της Κοινωνικής Υποστήριξης των Νέων Προσφύγων»103 με Συντονιστή
Φορέα τον ΟΑΕΔ, στο οποίο συμμετέχουν ως εταίροι το Κέντρο Ανάπτυξης
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας ‐χώρα
εισόδου των προσφύγων‐ και ο Οργανισμός Κατάρτισης DEKRA Akademie της
Γερμανίας ‐χώρα δυνητικής τελικής εγκατάστασης των προσφύγων. Κεντρική ιδέα‐
αφετηρία του σχεδίου είναι η αξιοποίηση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται
από τη στιγμή της άφιξης των νέων προσφύγων στις χώρες εισόδου, μέχρι το χρόνο της
τελικής εγκατάστασής τους στις χώρες υποδοχής.
Cities Grow: Οι πόλεις ενσωματώνουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες μέσω της
οικονομικής δραστηριότητας
Η Αθήνα και το Μόναχο, συνεργάζονται στη βάση τεσσάρων θεματικών: πρόσβαση σε
δημόσιες και ιδιωτικές συμβάσεις για μετανάστες επιχειρηματίες, συνεργασία με
επιχειρήσεις, τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης και τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα,
ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης μεταναστών επιχειρηματιών και ανάπτυξη
στρατηγικών κατά των διακρίσεων στις τοπικές αγορές εργασίας104. Στο πλαίσιο του εν
λόγω Προγράμματος, Η ομάδα του «Cities Grow» εργάστηκε από τις 7 έως τις 10
Μαΐου, με έναν σημαντικό στόχο. Την ανάπτυξη ενός προσχέδιου δράσης για την
ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας στην πόλη της Αθήνας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της τοπικής πραγματικότητας και κατόπιν
διαβούλευσης με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαμορφώθηκε και
παρουσιάστηκε ένα λεπτομερειακό κείμενο, το οποίο ανάμεσα σε άλλα, αναδεικνύει
τον κομβικό ρόλο που μπορεί να παίξει το Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων
για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR)105, το οποίο λειτουργεί με ιδρυτικό
δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον συντονισμό του Athens Partnership, στην
προσπάθεια ένταξης στην εργασία.
Διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εργασία για ευάλωτους πληθυσμούς
Το Generation 2.0 για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και τη Διαφορετικότητα, σε
συνεργασία με την International Rescue Committee, ξεκίνησε επίσημα ένα τετράμηνο
πρόγραμμα με τίτλο «Διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εργασία για ευάλωτους
πληθυσμούς στην Αθήνα». Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να βοηθήσει τους
πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους με
την εύρεση εργασίας μέσω της υπηρεσίας Εργασιακής Συμβουλευτικής του Generation
2.0 RED, με την υποστήριξη της International Rescue Committee. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει την ενίσχυση της εξατομικευμένης Εργασιακής Συμβουλευτικής
υπηρεσίας, μαζί με τη διοργάνωση μιας σειράς εργαστηρίων. απασχολησιμότητας και
ανάπτυξης προσωπικών και τεχνικών δεξιοτήτων. Η πρώτη σειρά εργαστηρίων
πραγματοποιήθηκε ήδη με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του Generation 2.0, ενώ μέσα
στο Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε ακόμη ένας μεγάλος αριθμός εργαστηρίων που
είχε στόχο την παροχή πληροφοριών, εργαλείων και ανάπτυξης δεξιοτήτων
απασχολησιμότητας για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο106.

https://g2red.org/el/employability‐workshops‐for‐refugees‐asylum‐seekers/

https://g2red.org/el/access‐work‐employability‐workshop‐series/

https://g2red.org/el/access‐work‐workshop‐series/
Δημοσιεύτηκε επίσης και διαμοιράστηκε ένας Οδηγςό Απασχολησιμότητας και δύο
tutorial videos, τα οποία περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες που συζητήθηκαν στα
εργαστήρια, περιλαμβάνοντας τα απαραίτητα εργαλεία που ένας νεοαφιχθέντας
χρειάζεται για να αποκτήσει ευκολότερη πρόσβαση στην ελληνική αγορά εργασίας.
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http://www.avgi.gr/article/10836/8764733/ergo‐oaed‐gia‐ten‐koinonike‐yposterixe‐ton‐neon‐prosphygon και http://socialpolicy.gr/2018/03/i‐ref‐sos‐καινοτομική‐
απάντηση‐για‐τη‐διευ.html
104 https://www.accmr.gr/el/νέα/619‐cities‐grow‐αθήνα‐και‐μόναχο‐ενώνονται‐για‐την‐ένταξη‐προσφύγων‐και‐μεταναστών‐στην‐αγορά‐εργασίας.html?art=1
105 Βλ. και «Promoting Migrant and Refugee Integration in Athens through Work Opportunities», event (2017) https://www.accmr.gr/en/news/611‐promoting‐migrant‐
and‐refugee‐integration‐in‐athens‐through‐work‐opportunities.html?art=1
106 https://g2red.org/el/facilitating‐access‐work‐vulnerable‐populations‐athens/
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https://g2red.org/el/employability‐guide‐tutorial‐videos/

https://g2red.org/wp‐content/uploads/2017/11/Guide_online.pdf
Εκτός από την ενδυνάμωση και την προετοιμασία των προσφύγων και των αιτούντων
άσυλο για να εισέλθουν στην ελληνική αγορά εργασίας και την ευρωπαϊκή γενικότερα,
μια πολύ σημαντική παράλληλη δράση είναι να ευαισθητοποιηθούν και να
κινητοποιηθούν οι εργοδότες στην Ελλάδα ώστε να προσφέρουν ευκαιρίες
απασχόλησης σε διάφορους πληθυσμούς. Αυτό σημαίνει αυτόματα την ενίσχυση της
πολυμορφίας στον χώρο εργασίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών οφελών
για την κερδοφορία των επιχειρήσεων, την ενδυνάμωση του εργασιακού
περιβάλλοντος και, φυσικά, τις συνθήκες διαβίωσης και την ευημερία των προσφύγων
και των αιτούντων άσυλο. Ως αποτέλεσμα, το μήνυμα που φέρνει η ενέργεια «Diversity
in the Workplace» μεταφέρεται στην αγορά εργασίας με το βίντεο που προωθεί τη
σπουδαιότητα της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας και υποστηρίζει την ισότιμη
συμμετοχή στην ελληνική κοινωνία. Η καμπάνια κυκλοφόρησε και διαμοιράστηκε σε
όλα τα μέσα και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με τον τίτλο «Αγκάλιασε τη
Διαφορετικότητα»107.
Γραφείο Απασχόλησης του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) λειτουργεί γραφείο απασχόλησης
από το 2000, βοηθώντας εκατοντάδες νεοαφιχθέντες και αναγνωρισμένους
πρόσφυγες να κάνουν τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας και να βρουν
αμειβόμενη εργασία. Βασικός στόχος του ΕΣΠ είναι να υποστηρίξει τους πρόσφυγες
που αναζητούν εργασία ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα και στη συνέχεια να
βρουν την πρώτη τους δουλειά στην Ελλάδα. Τις τελευταίες δεκαετίες, διαπίστωσε ότι
πολλοί από τους πρόσφυγες που αναζητούν εργασία δυσκολεύτηκαν να βρουν
δουλειά, διότι, ως νεοφερμένοι στην Ελλάδα, στερούνται τα δίκτυα και τις επαφές με
εργαζόμενους και εργοδότες. Το ΕΣΠ ασχολήθηκε με το ζήτημα των ανέργων
προσφύγων και δημιούργησε συνεργασίες με μια σημαντική ομάδα Ελλήνων
εργοδοτών και εγχώριων επιχειρήσεων, με διάφορες επαγγελματικές ειδικότητες και
δραστηριότητες, όπως η Καθαριότητα, ο Τουρισμός και η Φιλοξενία, κατασκευαστικές
& τεχνικές εταιρείες, εταιρίες πώλησης και τροφίμων κ.ά. Η ισχυρή συνεργασία του ΕΣΠ
με ελληνικές εταιρείες και εργοδότες επιτρέπει στην οργάνωση να παραπέμπει στους
εργοδότες‐εταίρους μας, να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τους πρόσφυγες που
αναζητούν εργασία, ενώ βοηθά να ξεπεραστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν συχνά
οι πρόσφυγες που στερούνται των ευκαιριών και δικτύων απασχόλησης.

https://www.gcr.gr/el/donate‐el/item/838‐grafeio‐apasxolisis‐esp

https://www.gcr.gr/en/our‐programs/itemlist/category/61‐integration
4.

5.

107

Ενίσχυση των διαπολιτισμικών/
κοινών σχέσεων στο χώρο
εργασίας (π.χ. πρόληψη των
διακρίσεων και ευαισθητοποίηση
σχετικά με την διαφορετικότητα
στο χώρο εργασίας, μαθήματα
πολιτικού/κοινωνικοπολιτιστικού
προσανατολισμού
που
παρέχονται ως μέρος της ένταξης
στο χώρο εργασίας)
Προσαρμοσμένα μέτρα για
συγκεκριμένη ομάδα πολιτών
τρίτων
χωρών
(π.χ.
προγράμματα/σχέδια/συμβάσεις
που περιέχουν διαφορετικά
στοιχεία ένταξης στην αγορά
εργασίας
για
παράδειγμα
γυναίκες, ευάλωτα άτομα)

Σε σχέση με πολιτικές/μέτρα για τη διευκόλυνση και την προώθηση της ένταξης
ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών (όπως: ΑΑ/UAMs, ΛΟΑΤ, ηλικιωμένοι,
κυοφορούσες γυναίκες, μετανάστες με ειδικές ανάγκες κ.λπ.) ένας από τους άξονες
δράσης της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής είναι οι «Στοχευμένες Πολιτικές για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
μεταναστών, αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας». Οι μετανάστες και οι
δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του ευρύτερου
πληθυσμού της χώρας. Μεταξύ αυτών, υπάρχουν ωστόσο κάποιες ομάδες που είναι
πολλαπλά ευάλωτες, όπως τα παιδιά και ιδίως τα ασυνόδευτα, οι γυναίκες, τα άτομα
με ειδικές ανάγκες και τα άτομα τρίτης ηλικίας. Οι πολιτικές προστασίας των ευπαθών
ομάδων βασίζονται στην ανάγκη ανάληψης στοχευμένων δράσεων ώστε να καλυφθεί
η κοινωνικοοικονομική υστέρηση που παρουσιάζουν, καθώς αντιμετωπίζουν
προβλήματα προσαρμογής και ένταξης στην ελληνική κοινωνία. Ενδεικτικά, ορισμένες
από τις σχεδιαζόμενες δράσεις για τις ευάλωτες αυτές ομάδες των
μεταναστών/προσφύγων είναι οι:

https://youtu.be/Y‐ssIwumvOY
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6.

7.

Κίνητρα για τους μετανάστες ή
τους εργοδότες (π.χ. μέτρα για
την ενθάρρυνση των εργοδοτών
να προσλαμβάνουν μετανάστες ή
μετανάστες για να εργαστούν)
Υποστήριξη
της
αυτοαπασχόλησης
(π.χ.
μαθήματα επιχειρηματικότητας,
μαθήματα σχετικά με τον τρόπο
δημιουργίας μιας επιχείρησης)

Παροχή συμβουλευτικής από εργαζόμενες γυναίκες μετανάστριες (mentoring) σε
ομόφυλές τους με προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας,

Προώθηση του θεσμού της «φιλοξενούσας οικογένειας» για ασυνόδευτους
ανηλίκους,

Πιλοτικά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τη διευκόλυνση
ατόμων με αναπηρία στοχευμένα, κατά περίπτωση, στις ανάγκες τους,

Διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων τρίτης ηλικίας των ομάδων‐στόχου σε
Κ.Α.Π.Η. με τη συνδρομή των διαπολιτισμικών μεσολαβητών των Κέντρων
Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ)108, 109
Οι αντίστοιχες δράσεις είναι αυτές του ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας, μέσω
της κάλυψης των εισφορών από τον Οργανισμό. Στο καθεστώς αυτό συμμετέχουν
Έλληνες πολίτες και πολίτες τρίτων χωρών νόμιμα διαμένοντες στην ελληνική
επικράτεια δίχως καμία διάκριση110.
EntryWay – Επιχειρηματικότητα Δίχως Σύνορα (http://www.entrywayproject.eu)
Entrepreneurial Capacity Building for Young Migrants111
Έναρξη Α’ Κύκλου Εκπαίδευσης σε θέματα Επιχειρηματικότητας για νέους
μετανάστες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “EntryWay” που υλοποιεί το Κέντρο
Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τεσσάρων ενημερωτικών συναντήσεων
(orientation sessions) που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Entryway –
Επιχειρηματικότητα Δίχως Σύνορα» της ΕΕ, στο οποίο συμμετέχει το Κέντρο
Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) (για την Ελλάδα), μαζί με τους
εταίρους του από τη Γερμανία, Ιταλία και Σουηδία, ξεκινά τη Δευτέρα 2 Ιουλίου και
ολοκληρώνεται στις 5 Ιουλίου στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων «Μ.
Αναγνωστάκης», Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με την ενεργό υποστήριξη του Συμβουλίου
Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), ο «Α’ Κύκλος Εκπαίδευσης για Νέους Επιχειρηματίες
Δίχως Σύνορα».Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους
του έργου για την υποστήριξη των μεταναστών σε θέματα επιχειρηματικότητας και
περιλαμβάνει θεματικές ενότητες όπως η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου,
μέθοδοι και εργαλεία για την διερεύνηση της αγοράς και την δημιουργία σχεδίου
μάρκετινγκ, τακτικές προώθησης της επιχείρησης και ανάπτυξης ενός οικονομικού
πλάνου. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν με την παράθεση
διαλέξεων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προσομοιώσεων, με αναφορές σε
μελέτες περιπτώσεων και σε διαλογική επίλυση ζητημάτων112.

108 Hatzopoulos, V., Fouskas, Th., Grigoriou, P., Karambelias, G., Kazanas, K., Mine, F‐M., De Maio, A., Novak, Ch., Pechlidi, G., "Annual Policy Report on Migration and
Asylum", EMN Annual Policy Report 2017, Athens: European Public Law Organization, Brussels: European Migration Network/European Commission. Available at:
https://ec.europa.eu/home‐affairs/what‐ wedo/networks/european_migration_network/reports/nationalreports_en (forthcoming)
109 https://www.accmr.gr/el/υπηρεσίες/service/839‐κέντρο‐ένταξης‐μετανστών‐δήμος‐αθηναίων.html
110 Σουσουρογιάννη Α., ΟΑΕΔ, Συνέντευξη στις 14/06/2018.
111 Βλ. επίσης: The Institute for Entrepreneurship Development as part of the implementation of the SENTIM ‐ Social ENTrepreneurship for Immigrants project has created
the first part of the online platform to help educators and professionals who, in turn, will help to develop social entrepreneurship by immigrants.
http://athena.entre.gr/en/courses/social‐entrepreneurship‐for‐immigrants
112 http://www.entrywayproject.eu/el/; http://www.entrywayproject.eu/wp‐content/uploads/2018/01/brochure‐entry‐way_GR.pdf και
http://www.epixeiro.gr/article/91519
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Συμπληρώστε τον πίνακα που περιγράφει τα μέτρα και αντιγράψτε τον παρακάτω πίνακα για περαιτέρω μέτρα.
Μέτρο 1
Επισκόπηση
Ονομασία
HELIOS (HELlenic IntegratiOn System
Τύπος
Projects (ad‐hoc)
Περιοχή
Tailor‐made to specific group of third country nationals (e.g. programmes/plans/contracts containing
different elements of labour market integration for e.g. women, vulnerable persons)
Πρόσβαση
Tο Πρόγραμμα βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο, οι δράσεις αφορούν ένα δείγμα πληθυσμού προσφύγων
και μεταναστών, 20 οικογένειες στη Λιβαδειά και 10 οικογένειες στη Θήβα113.
Ομάδα Στόχος
 Προσαρμοσμένα μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας
(μόνο για πολίτες τρίτων χωρών)
☐ Κοινά μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας(για όλους)
Εάν τα μέτρα είναι για όλους, παρακαλείσθε να περιγράψετε εδώ πώς προσαρμόζονται για υπηκόους
τρίτων χωρών
Κάλυψη
Local (region, province, municipality)
Εάν υπάρχει κάτι άλλο, παρακαλείσθε να προσθέσετε πληροφορίες εδώ
Προϋπολογισμός
Υλοποιείται υπό το συντονισμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με τους
Δήμους Λεβαδέων και Θηβαίων και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.
Σύνδεσμος
https://greece.iom.int/el/helios‐hellenic‐integration‐system
Περιγραφή
M1.Ε1. Περιγράψτε πώς μπορούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών να έχουν πρόσβαση στο μέτρο, ιδίως:
α) Σύντομη σύνταξη των όρων και της διαδικασίας πρόσβασης των πολιτών τρίτων χωρών
β) Είναι το μέτρο εθελοντικό ή υποχρεωτικό; Παρέχεται δωρεάν;
γ) Ενδεχομένως, να αναφερθούν εάν υπάρχουν διαφορές στις προϋποθέσεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους υπηκόους
(ΕΕ)
δ) Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους ένας υπήκοος τρίτης χώρας αποκλείεται/χάνει πρόσβαση στο μέτρο; Εάν ναι, ποιες;
α) Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι ο κατεξοχήν φορέας χάραξης πολιτικής και υποστηρίζεται από ένα δίκτυο
συνεργασιών σε θέματα που αφορούν τη μετανάστευση. Οι Δήμοι Λεβαδέων και Θηβαίων φιλοξενούν Πολίτες Τρίτων Χωρών
σε διαμερίσματα (Λιβαδειά) και σε Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας (Θήβα) και έχουν αναγνωριστεί ως οι πιο ευνοϊκοί συνεργάτες
για το Πιλοτικό Πρόγραμμα HELIOS, ιδιαίτερα καθώς η ένταξη είναι μια αποκεντρωμένη διαδικασία. Ο Διεθνής Οργανισμός
Μετανάστευσης είναι η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τη μετανάστευση και συμμετέχει ενεργά σε ενταξιακά προγράμματα ανά τον
κόσμο. Ως πιλοτικό με ερευνητική διάσταση πρόγραμμα, οι δράσεις του αφορούν άμεσα τον πληθυσμό‐δείγμα, δηλαδή μια
μικρή ομάδα προσφύγων, περίπου 20 οικογένειες στη Λειβαδιά και 10 οικογένειες στη Θήβα, καθώς και τους δύο Δήμους
υλοποίησης του προγράμματος. Ωστόσο, καθώς η στόχευσή του είναι να αποτελέσει ένα αποκεντρωμένο μοντέλο ένταξης
αλλοδαπών, που θα μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο της Επικράτειας, έμμεσα αφορά το σύνολο των μεταναστών και
προσφύγων στη χώρα, τις τοπικές Αρχές που θα θελήσουν να το αντιγράψουν, αλλά και τις αρμόδιες κεντρικές Αρχές που
ενδεχομένως θα το προτείνουν ως μοντέλο. Στο πλαίσιο του προγράμματος το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
αναλαμβάνει τον συντονισμό των ήδη παρεχόμενων δράσεων. Ο ΔΟΜ θα ενισχύσει με ειδικευμένο προσωπικό και
διερμηνείς τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων Θηβαίων και Λειβαδέων με στόχο την παροχή συμβουλευτικής για την
ένταξη στην αγορά εργασίας, για την κοινωνική συμμετοχή, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με απώτερο στόχο
την επιτυχή ένταξη στην τοπική κοινωνία. Οι Δήμοι θα συμβάλλουν με τις αρμόδιες κοινωνικές τους υπηρεσίες, όπως κατά
περίπτωση απαιτείται. Η αρχική διάρκεια του προγράμματος έχει οριστεί σε έξι μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμα
έξι μήνες, εφόσον κριθεί απαραίτητη η παράτασή του και εξασφαλιστεί η χρηματοδοτική συνέχεια.
β) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση
γ) το Πρόγραμμα αφορά μετανάστες και Πρόσφυγες
δ) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση
M1.Ε2. Περιγράψτε εν συντομία το πλαίσιο εντός του οποίου άρχισε το μέτρο:
α) Πότε παρουσιάστηκε το μέτρο και ποια ήταν/είναι η διάρκειά του;
β) Τυχόν σύνδεση με την αύξηση της μεταναστευτικής ροής από το 2015 (π.χ. το μέτρο σταμάτησε λόγω αλλαγών στις
προτεραιότητες, οι όροι πρόσβασης στο μέτρο άλλαξαν;)
γ) Ποια ήταν η ανάγκη/ο σκοπός για την έναρξη/εφαρμογή αυτού του μέτρου (π.χ. ανάγκες της αγοράς εργασίας στο κράτος
μέλος, ανάγκη ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, αλλαγές στις πολιτικές ένταξης, κίνητρο για μετανάστη/για υπάλληλο)
δ) Πότε παρέχεται το μέτρο (π.χ. κατά την άφιξη, από την άφιξη έως (παρακαλώ προσθέστε έως πότε), χωρίς καθορισμένο χρονικό
περιορισμό)
ε) Βασικές δραστηριότητες
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https://greece.iom.int/el/helios‐hellenic‐integration‐system και https://government.gov.gr/parousiasi‐programmatos‐helios‐gia‐tin‐kinoniki‐entaxi‐prosfigon‐ke‐
metanaston/
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ● ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 2018
Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ
α) το Πρόγραμμα παρουσιάστηκε την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018, από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον Διεθνή
Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και τους Δήμους Λεβαδέων και Θηβαίων.
Η αρχική διάρκεια του προγράμματος έχει οριστεί σε έξι μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη έξι μήνες, εφόσον κριθεί
απαραίτητη η παράτασή του και εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση114.
β)‐γ) το Πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάιο του 2018 για την ενίσχυση της αποκεντρωμένης ένταξης των μεταναστών και
προσφύγων, λόγω της «αποφόρτωσης» των αστικών κέντρων.
δ) χωρίς καθορισμένο χρονικό περιορισμό
ε) το πρόγραμμα αξιοποιεί μέτρα που υλοποιούνται ήδη όπως η εκπαίδευση, η χρηματική βοήθεια, η στέγαση, συνδυάζοντάς
τα με νέες υποστηρικτικές δράσεις σχετικά με την επαγγελματική ζωή, τους κοινωνικούς δεσμούς και την κοινωνική
συμμετοχή115
M1.Ε3. Περιγράψτε εν συντομία τους τρόπους εφαρμογής, και συγκεκριμένα:
α) Από ποιον εφαρμόζεται (πρακτορείο, κυβερνητικό ίδρυμα, ΜΚΟ, ιδιωτικοί τομείς κ.λπ.) και ποιες είναι οι δομές συντονισμού;
β) Κατά περίπτωση, υπάρχουν τυχόν δυνατότητες αποζημίωσης (συνολικά ή εν μέρει)/κατανομής κόστους για υπήκοο τρίτης
χώρας;
γ) Πώς και από ποιον προωθείται σε υπηκόους τρίτων χωρών;
α) Υλοποιείται υπό το συντονισμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με τους Δήμους Λεβαδέων και
Θηβαίων και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.
β) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση
γ) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση
M1.Ε4. Περιγράψτε συνοπτικά τον αντίκτυπο του μέτρου και ειδικότερα:
α) Καλύφθηκαν οι προβλεπόμενοι στόχοι; ΝΑΙ/ΟΧΙ/Μερικώς
β) Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα;
γ) Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων (περιγράψτε τα εργαλεία αξιολόγησης και τη μεθοδολογία, ει δυνατόν να
καθορίσετε ποιοι δείκτες έχουν υιοθετηθεί και πώς μετρήθηκαν αυτές)
δ) Προκλήσεις κατά την εφαρμογή και εφαρμοζόμενες διορθωτικές ενέργειες
ε) Πιθανότητα συνέχισης του μέτρου. Αν διεκόπη, εξηγήστε γιατί
Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η 6μηνη πιλοτική εφαρμογή του, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα κατόπιν
αξιολόγησης.
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http://www.immigration.gov.gr/article‐details/‐/journal_content/56_INSTANCE_qAPKlk32D3aH/20182/51519?back=press‐releases
http://www.immigration.gov.gr/article‐details/‐/journal_content/56_INSTANCE_qAPKlk32D3aH/20182/51519?back=press‐releases
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ● ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 2018
Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ
Συμπληρώστε τον πίνακα που περιγράφει τα μέτρα και αντιγράψτε τον παρακάτω πίνακα για περαιτέρω μέτρα.
Μέτρο 2
Επισκόπηση
Ονομασία
I_ReF_SoS ‐ Καινοτομική Απάντηση για τη Διευκόλυνση της Κοινωνικής Υποστήριξης των Νέων Προσφύγων
Τύπος
Projects (ad‐hoc)
Περιοχή
Tailor‐made to specific group of third country nationals (e.g. programmes/plans/contracts containing different
elements of labour market integration for e.g. women, vulnerable persons)
Πρόσβαση
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Νεολαία,
σχεδίασε και υλοποιεί ένα έργο που έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος
υποδοχής, κοινωνικής υποστήριξης και ομαλής εργασιακής ένταξης νέων προσφύγων ηλικίας 16‐24 ετών.
Πρόκειται για το έργο «I_ReF_SoS ‐ Καινοτομική Απάντηση για τη Διευκόλυνση της Κοινωνικής Υποστήριξης των
Νέων Προσφύγων»116 με Συντονιστή Φορέα τον ΟΑΕΔ, στο οποίο συμμετέχουν ως εταίροι το Κέντρο Ανάπτυξης
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας ‐χώρα εισόδου των προσφύγων‐
και ο Οργανισμός Κατάρτισης DEKRA Akademie της Γερμανίας ‐χώρα δυνητικής τελικής εγκατάστασης των
προσφύγων. Κεντρική ιδέα‐αφετηρία του σχεδίου είναι η αξιοποίηση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται
από τη στιγμή της άφιξης των νέων προσφύγων στις χώρες εισόδου, μέχρι το χρόνο της τελικής εγκατάστασής
τους στις χώρες υποδοχής. Ο χρόνος αυτός παραμένει μέχρι σήμερα αναξιοποίητος από τους επίσημους
μηχανισμούς των κρατών που υποδέχονται μαζικά προσφυγικούς πληθυσμούς. Με το έργο «I.REF.SOS –
Καινοτομική Απάντηση για τη Διευκόλυνση της Κοινωνικής Υποστήριξης των Νέων Προσφύγων», ο Οργανισμός
επιδιώκει τη δημιουργία μιας νέας προσέγγισης στην επαγγελματική κατάρτιση των νεοεισερχόμενων νέων
προσφύγων, εμπλουτισμένης με καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό συμβουλευτικής, καθοδήγησης, γλωσσικής και
διαπολιτισμικής κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, το
οποίο θα σχεδιασθεί και θα εφαρμοσθεί σε πιλοτικό επίπεδο σε νέους πρόσφυγες, που έχουν αιτηθεί άσυλο.
Αποδίδει δε, ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση και στην ευρεία διάχυση του έργου αυτού και των
συμπερασμάτων του. Κεντρική επιδίωξη όλων των εταίρων είναι να ενσωματωθούν οι νέες αυτές μέθοδοι και
προσεγγίσεις, όχι μόνο στη στρατηγική και στις πρακτικές των οργανισμών που μετέχουν, αλλά και στις πολιτικές
των χωρών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των νεοεισερχόμενων προσφύγων αυτής της ηλικίας.
Ομάδα
 Προσαρμοσμένα μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας
Στόχος
(μόνο για πολίτες τρίτων χωρών)
☐ Κοινά μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας(για όλους)
Εάν τα μέτρα είναι για όλους, παρακαλείσθε να περιγράψετε εδώ πώς προσαρμόζονται για υπηκόους τρίτων
χωρών
Κάλυψη
National
Εάν υπάρχει κάτι άλλο, παρακαλείσθε να προσθέσετε πληροφορίες εδώ
Προϋπολογι Συντονιστής Φορέας είναι ο ΟΑΕΔ, στον οποίο συμμετέχουν ως εταίροι το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής
σμός
Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, το υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας ‐χώρα εισόδου των προσφύγων‐ και ο
Οργανισμός Κατάρτισης DEKRA Akademie της Γερμανίας ‐χώρα δυνητικής τελικής εγκατάστασης των
προσφύγων. Το Σχέδιο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, έχει διετή διάρκεια (2017‐2019) και χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ Τομέας Νεολαίας ‐ Βασική Δράση 2:
Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Νεολαίας.
Σύνδεσμος
http://www.oaed.gr/nea‐arthro/‐/asset_publisher/ebcGfvDrjPsQ/content/i‐ref‐sos‐ergo‐oaed‐gia‐ten‐
koinonike‐yposterixe‐ton‐neon‐prosphygon?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fnea‐
arthro%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ebcGfvDrjPsQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_m
ode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn‐3%26p_p_col_count%3D1
Περιγραφή
M2.Ε1. Περιγράψτε πώς μπορούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών να έχουν πρόσβαση στο μέτρο, ιδίως:
α) Σύντομη σύνταξη των όρων και της διαδικασίας πρόσβασης των πολιτών τρίτων χωρών
β) Είναι το μέτρο εθελοντικό ή υποχρεωτικό; Παρέχεται δωρεάν;
γ) Ενδεχομένως, να αναφερθούν εάν υπάρχουν διαφορές στις προϋποθέσεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους υπηκόους
(ΕΕ)
δ) Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους ένας υπήκοος τρίτης χώρας αποκλείεται/χάνει πρόσβαση στο μέτρο; Εάν ναι, ποιες;
α) Με το έργο «I.REF.SOS – Καινοτομική Απάντηση για τη Διευκόλυνση της Κοινωνικής Υποστήριξης των Νέων Προσφύγων»,
ο Οργανισμός επιδιώκει τη δημιουργία μιας νέας προσέγγισης στην επαγγελματική κατάρτιση των νεοεισερχόμενων νέων
προσφύγων, εμπλουτισμένης με καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό συμβουλευτικής, καθοδήγησης, γλωσσικής και
διαπολιτισμικής κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, το οποίο θα
σχεδιασθεί και θα εφαρμοσθεί σε πιλοτικό επίπεδο σε νέους πρόσφυγες, που έχουν αιτηθεί άσυλο.
β) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση
γ) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση
δ) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση
116

http://www.avgi.gr/article/10836/8764733/ergo‐oaed‐gia‐ten‐koinonike‐yposterixe‐ton‐neon‐prosphygon και http://socialpolicy.gr/2018/03/i‐ref‐sos‐καινοτομική‐
απάντηση‐για‐τη‐διευ.html
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Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ

M2.Ε2. Περιγράψτε εν συντομία το πλαίσιο εντός του οποίου άρχισε το μέτρο:
α) Πότε παρουσιάστηκε το μέτρο και ποια ήταν/είναι η διάρκειά του;
β) Τυχόν σύνδεση με την αύξηση της μεταναστευτικής ροής από το 2015 (π.χ. το μέτρο σταμάτησε λόγω αλλαγών στις
προτεραιότητες, οι όροι πρόσβασης στο μέτρο άλλαξαν;)
γ) Ποια ήταν η ανάγκη/ο σκοπός για την έναρξη/εφαρμογή αυτού του μέτρου (π.χ. ανάγκες της αγοράς εργασίας στο κράτος
μέλος, ανάγκη ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, αλλαγές στις πολιτικές ένταξης, κίνητρο για μετανάστη/για υπάλληλο)
δ) Πότε παρέχεται το μέτρο (π.χ. κατά την άφιξη, από την άφιξη έως (παρακαλώ προσθέστε έως πότε), χωρίς καθορισμένο χρονικό
περιορισμό)
ε) Βασικές δραστηριότητες
α) Το Σχέδιο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, έχει διετή διάρκεια (2017‐2019) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ Τομέας Νεολαίας ‐ Βασική Δράση 2: Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της
Νεολαίας.
β) Κεντρική ιδέα‐αφετηρία του σχεδίου είναι η αξιοποίηση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται από τη στιγμή της
άφιξης των νέων προσφύγων στις χώρες εισόδου, μέχρι το χρόνο της τελικής εγκατάστασής τους στις χώρες υποδοχής.
γ) Ο χρόνος αυτός παραμένει μέχρι σήμερα αναξιοποίητος από τους επίσημους μηχανισμούς των κρατών που υποδέχονται
μαζικά προσφυγικούς πληθυσμούς. Με το έργο «I.REF.SOS – Καινοτομική Απάντηση για τη Διευκόλυνση της Κοινωνικής
Υποστήριξης των Νέων Προσφύγων», ο Οργανισμός επιδιώκει τη δημιουργία μιας νέας προσέγγισης στην επαγγελματική
κατάρτιση των νεοεισερχόμενων νέων προσφύγων, εμπλουτισμένης με καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό συμβουλευτικής,
καθοδήγησης, γλωσσικής και διαπολιτισμικής κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού για εκπαιδευτές και
εκπαιδευόμενους, το οποίο θα σχεδιασθεί και θα εφαρμοσθεί σε πιλοτικό επίπεδο σε νέους πρόσφυγες, που έχουν αιτηθεί
άσυλο.
δ) Το χρονικό διάστημας που απαιτείται από τη στιγμή της άφιξης των νέων προσφύγων στις χώρες εισόδου, μέχρι το χρόνο
της τελικής εγκατάστασής τους στις χώρες υποδοχής.
M2.Ε3. Περιγράψτε εν συντομία τους τρόπους εφαρμογής, και συγκεκριμένα:
α) Από ποιον εφαρμόζεται (πρακτορείο, κυβερνητικό ίδρυμα, ΜΚΟ, ιδιωτικοί τομείς κ.λπ.) και ποιες είναι οι δομές συντονισμού;
β) Κατά περίπτωση, υπάρχουν τυχόν δυνατότητες αποζημίωσης (συνολικά ή εν μέρει)/κατανομής κόστους για υπήκοο τρίτης
χώρας;
γ) Πώς και από ποιον προωθείται σε υπηκόους τρίτων χωρών;
α) Συντονιστής Φορέας είναι ο ΟΑΕΔ, στον οποίο συμμετέχουν ως εταίροι το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, το υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας ‐χώρα εισόδου των προσφύγων‐ και ο Οργανισμός Κατάρτισης DEKRA
Akademie της Γερμανίας ‐χώρα δυνητικής τελικής εγκατάστασης των προσφύγων.
β) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση
γ) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση
M2.Ε4. Περιγράψτε συνοπτικά τον αντίκτυπο του μέτρου και ειδικότερα:
α) Καλύφθηκαν οι προβλεπόμενοι στόχοι; ΝΑΙ/ΟΧΙ/Μερικώς
β) Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα;
γ) Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων (περιγράψτε τα εργαλεία αξιολόγησης και τη μεθοδολογία, ει δυνατόν να
καθορίσετε ποιοι δείκτες έχουν υιοθετηθεί και πώς μετρήθηκαν αυτές)
δ) Προκλήσεις κατά την εφαρμογή και εφαρμοζόμενες διορθωτικές ενέργειες
ε) Πιθανότητα συνέχισης του μέτρου. Αν διεκόπη, εξηγήστε γιατί
α) Το Σχέδιο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, έχει διετή διάρκεια (2017‐2019)
β) Αναμένονται
γ) Ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση και στην ευρεία διάχυση του έργου αυτού και των συμπερασμάτων του.
δ) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση. Κεντρική επιδίωξη όλων των εταίρων είναι να ενσωματωθούν οι νέες αυτές μέθοδοι
και προσεγγίσεις, όχι μόνο στη στρατηγική και στις πρακτικές των οργανισμών που μετέχουν, αλλά και στις πολιτικές των
χωρών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των νεοεισερχόμενων προσφύγων αυτής της ηλικίας.
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Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ
Συμπληρώστε τον πίνακα που περιγράφει τα μέτρα και αντιγράψτε τον παρακάτω πίνακα για περαιτέρω μέτρα.
Μέτρο 3
Επισκόπηση
Ονομασία
Cities Grow: Οι πόλεις ενσωματώνουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες μέσω της οικονομικής
δραστηριότητας
Τύπος
Projects (ad‐hoc)
Περιοχή
Tailor‐made to specific group of third country nationals (e.g. programmes/plans/contracts containing
different elements of labour market integration for e.g. women, vulnerable persons)
Πρόσβαση
Πολίτες τρίτων χωρών.
Ομάδα Στόχος
 Προσαρμοσμένα μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας
(μόνο για πολίτες τρίτων χωρών)
☐ Κοινά μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας(για όλους)
Εάν τα μέτρα είναι για όλους, παρακαλείσθε να περιγράψετε εδώ πώς προσαρμόζονται για υπηκόους
τρίτων χωρών
Κάλυψη
Local (region, province, municipality)
Εάν υπάρχει κάτι άλλο, παρακαλείσθε να προσθέσετε πληροφορίες εδώ
Προϋπολογισμός
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014−2020 (ΤΑΜΕ/AMIF).
Σύνδεσμος
http://www.eurocities.eu/eurocities/projects/CITIES‐GroW&tpl=home
https://www.accmr.gr/el/νέα/619‐cities‐grow‐αθήνα‐και‐μόναχο‐ενώνονται‐για‐την‐ένταξη‐
προσφύγων‐και‐μεταναστών‐στην‐αγορά‐εργασίας.html?art=1
Περιγραφή
M3.Ε1. Περιγράψτε πώς μπορούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών να έχουν πρόσβαση στο μέτρο, ιδίως:
α) Σύντομη σύνταξη των όρων και της διαδικασίας πρόσβασης των πολιτών τρίτων χωρών
β) Είναι το μέτρο εθελοντικό ή υποχρεωτικό; Παρέχεται δωρεάν;
γ) Ενδεχομένως, να αναφερθούν εάν υπάρχουν διαφορές στις προϋποθέσεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους υπηκόους
(ΕΕ)
δ) Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους ένας υπήκοος τρίτης χώρας αποκλείεται/χάνει πρόσβαση στο μέτρο; Εάν ναι, ποιες;
α) Η Αθήνα και το Μόναχο, συνεργάζονται στη βάση τεσσάρων θεματικών: πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές συμβάσεις
για μετανάστες επιχειρηματίες, συνεργασία με επιχειρήσεις, τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης και τοπικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα, ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης μεταναστών επιχειρηματιών και ανάπτυξη στρατηγικών κατά των διακρίσεων
στις τοπικές αγορές εργασίας117.
β) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση
γ) το Πρόγραμμα αφορά μετανάστες και πρόσφυγες
δ) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση.
M3.Ε2. Περιγράψτε εν συντομία το πλαίσιο εντός του οποίου άρχισε το μέτρο:
α) Πότε παρουσιάστηκε το μέτρο και ποια ήταν/είναι η διάρκειά του;
β) Τυχόν σύνδεση με την αύξηση της μεταναστευτικής ροής από το 2015 (π.χ. το μέτρο σταμάτησε λόγω αλλαγών στις
προτεραιότητες, οι όροι πρόσβασης στο μέτρο άλλαξαν;)
γ) Ποια ήταν η ανάγκη/ο σκοπός για την έναρξη/εφαρμογή αυτού του μέτρου (π.χ. ανάγκες της αγοράς εργασίας στο κράτος
μέλος, ανάγκη ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, αλλαγές στις πολιτικές ένταξης, κίνητρο για μετανάστη/για υπάλληλο)
δ) Πότε παρέχεται το μέτρο (π.χ. κατά την άφιξη, από την άφιξη έως (παρακαλώ προσθέστε έως πότε), χωρίς καθορισμένο χρονικό
περιορισμό)
ε) Βασικές δραστηριότητες
α) Στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος, Η ομάδα του ‘Cities Grow’ εργάστηκε από τις 7 έως τις 10 Μαΐου, με έναν
σημαντικό στόχο. Την ανάπτυξη ενός προσχέδιου δράσης για την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας
στην πόλη της Αθήνας.
β) και γ) Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της τοπικής πραγματικότητας και κατόπιν διαβούλευσης με φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης, διαμορφώθηκε και παρουσιάστηκε ένα λεπτομερειακό κείμενο, το οποίο ανάμεσα σε άλλα,
αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο που μπορεί να παίξει το Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών
και Προσφύγων (ACCMR)118, το οποίο λειτουργεί με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον συντονισμό του
Athens Partnership, στην προσπάθεια ένταξης στην εργασία.
δ) 01/02/2017‐31/01/2019
ε) “Πρόκειται για ένα ζωντανό κείμενο που θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες, δεδομένου του ότι η σύσταση του
προσφυγικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι μεταβαλλόμενη και ανομοιογενής”, εξήγησε ο Αντιδήμαρχος Μεταναστών και
Προσφύγων, Λευτέρης Παπαγιαννάκης, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης119.

117

https://www.accmr.gr/el/νέα/619‐cities‐grow‐αθήνα‐και‐μόναχο‐ενώνονται‐για‐την‐ένταξη‐προσφύγων‐και‐μεταναστών‐στην‐αγορά‐εργασίας.html?art=1
Βλ. και «Promoting Migrant And Refugee Integration In Athens Through Work Opportunities», event (2017) https://www.accmr.gr/en/news/611‐promoting‐migrant‐
and‐refugee‐integration‐in‐athens‐through‐work‐opportunities.html?art=1
119 https://www.accmr.gr/el/νέα/619‐cities‐grow‐αθήνα‐και‐μόναχο‐ενώνονται‐για‐την‐ένταξη‐προσφύγων‐και‐μεταναστών‐στην‐αγορά‐εργασίας.html?art=1
118
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M3.Ε3. Περιγράψτε εν συντομία τους τρόπους εφαρμογής, και συγκεκριμένα:
α) Από ποιον εφαρμόζεται (πρακτορείο, κυβερνητικό ίδρυμα, ΜΚΟ, ιδιωτικοί τομείς κ.λπ.) και ποιες είναι οι δομές συντονισμού;
β) Κατά περίπτωση, υπάρχουν τυχόν δυνατότητες αποζημίωσης (συνολικά ή εν μέρει)/κατανομής κόστους για υπήκοο τρίτης
χώρας;
γ) Πώς και από ποιον προωθείται σε υπηκόους τρίτων χωρών;
α) Την πρωτοβουλία από την πλευρά του δήμου Αθηναίων συντονίζει το Γραφείο του Αντιδημάρχου Μεταναστών και
Προσφύγων. Στην ομάδα του προγράμματος συμμετέχουν: ένα μέλος του Eurocities, δύο στελέχη της κοινωνικής υπηρεσίας
του δήμου Μονάχου, δύο στελέχη του Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων της
Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου Αθηναίων120 καθώς και ένα στέλεχος του συμβουλευτικού μη
κερδοσκοπικού φορέα της Μεγάλης Βρετανίας Migration Work CIC σε ρόλο facilitator.
β) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση
γ) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση
M3.Ε4. Περιγράψτε συνοπτικά τον αντίκτυπο του μέτρου και ειδικότερα:
α) Καλύφθηκαν οι προβλεπόμενοι στόχοι; ΝΑΙ/ΟΧΙ/Μερικώς
β) Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα;
γ) Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων (περιγράψτε τα εργαλεία αξιολόγησης και τη μεθοδολογία, ει δυνατόν να
καθορίσετε ποιοι δείκτες έχουν υιοθετηθεί και πώς μετρήθηκαν αυτές)
δ) Προκλήσεις κατά την εφαρμογή και εφαρμοζόμενες διορθωτικές ενέργειες
ε) Πιθανότητα συνέχισης του μέτρου. Αν διεκόπη, εξηγήστε γιατί
α) Βρίσκεται σε εξέλιξη.
β) Βρίσκεται σε εξέλιξη.
γ) Βρίσκεται σε εξέλιξη.
δ) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση

120

Βλ. και συνΑθηνά «Εκπαίδευση και Πρόγραμμα Εργασιακής Ένταξης για Πρόσφυγες και Μετανάστες», https://goo.gl/XHAVCg
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Συμπληρώστε τον πίνακα που περιγράφει τα μέτρα και αντιγράψτε τον παρακάτω πίνακα για περαιτέρω μέτρα.
Μέτρο 4
Επισκόπηση
Ονομασία
Διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εργασία για ευάλωτους πληθυσμούς
Τύπος
Projects (ad‐hoc)
Περιοχή
Tailor‐made to specific group of third country nationals (e.g. programmes/plans/contracts containing
different elements of labour market integration for e.g. women, vulnerable persons)
Πρόσβαση
Πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο
Ομάδα Στόχος
 Προσαρμοσμένα μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας
(μόνο για πολίτες τρίτων χωρών)
☐ Κοινά μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας(για όλους)
Εάν τα μέτρα είναι για όλους, παρακαλείσθε να περιγράψετε εδώ πώς προσαρμόζονται για υπηκόους
τρίτων χωρών
Κάλυψη
Local (region, province, municipality)
Εάν υπάρχει κάτι άλλο, παρακαλείσθε να προσθέσετε πληροφορίες εδώ
Προϋπολογισμός
δεν διατίθενται πληροφορίες, International Rescue Committee
Σύνδεσμος
https://g2red.org/el/facilitating‐access‐work‐vulnerable‐populations‐athens/
Περιγραφή
M4.Ε1. Περιγράψτε πώς μπορούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών να έχουν πρόσβαση στο μέτρο, ιδίως:
α) Σύντομη σύνταξη των όρων και της διαδικασίας πρόσβασης των πολιτών τρίτων χωρών
β) Είναι το μέτρο εθελοντικό ή υποχρεωτικό; Παρέχεται δωρεάν;
γ) Ενδεχομένως, να αναφερθούν εάν υπάρχουν διαφορές στις προϋποθέσεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους υπηκόους
(ΕΕ)
δ) Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους ένας υπήκοος τρίτης χώρας αποκλείεται/χάνει πρόσβαση στο μέτρο; Εάν ναι, ποιες;
α) Το Generation 2.0 για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και τη Διαφορετικότητα, σε συνεργασία με την International Rescue
Committee, ξεκίνησε επίσημα ένα τετράμηνο πρόγραμμα με τίτλο «Διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εργασία για
ευάλωτους πληθυσμούς στην Αθήνα». Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να βοηθήσει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες
άσυλο να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους με την εύρεση εργασίας μέσω της υπηρεσίας Εργασιακής Συμβουλευτικής
του Generation 2.0 RED, με την υποστήριξη της International Rescue Committee.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενίσχυση της εξατομικευμένης Εργασιακής Συμβουλευτικής υπηρεσίας, μαζί με τη
διοργάνωση μιας σειράς εργαστηρίων121 απασχολησιμότητας και ανάπτυξης προσωπικών και τεχνικών δεξιοτήτων. Η πρώτη
σειρά εργαστηρίων πραγματοποιήθηκε ήδη με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του Generation 2.0, ενώ μέσα στο Σεπτέμβριο
πραγματοποιήθηκε ακόμη ένας μεγάλος αριθμός εργαστηρίων που είχε στόχο την παροχή πληροφοριών, εργαλείων και
ανάπτυξης δεξιοτήτων απασχολησιμότητας για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο122.
https://g2red.org/el/employability‐workshops‐for‐refugees‐asylum‐seekers/
https://g2red.org/el/access‐work‐employability‐workshop‐series/
https://g2red.org/el/access‐work‐workshop‐series/
Δημοσιεύτηκε επίσης και διαμοιράστηκε ένας Οδηγό Απασχολησιμότητας και δύο tutorial video, τα οποία περιέχουν
πολύτιμες πληροφορίες που συζητήθηκαν στα εργαστήρια, περιλαμβάνοντας τα απαραίτητα εργαλεία που ένας
νεοαφιχθέντας χρειάζεται για να αποκτήσει ευκολότερη πρόσβαση στην ελληνική αγορά εργασίας.
https://g2red.org/el/employability‐guide‐tutorial‐videos/
https://g2red.org/wp‐content/uploads/2017/11/Guide_online.pdf
Εκτός από την ενδυνάμωση και την προετοιμασία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο για να εισέλθουν στην ελληνική
αγορά εργασίας και την ευρωπαϊκή γενικότερα, μια πολύ σημαντική παράλληλη δράση είναι να ευαισθητοποιηθούν και να
κινητοποιηθούν οι εργοδότες στην Ελλάδα ώστε να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορους πληθυσμούς. Αυτό
σημαίνει αυτόματα την ενίσχυση της πολυμορφίας στον χώρο εργασίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών οφελών
για την κερδοφορία των επιχειρήσεων, την ενδυνάμωση του εργασιακού περιβάλλοντος και, φυσικά, τις συνθήκες διαβίωσης
και την ευημερία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Ως αποτέλεσμα, το μήνυμα που φέρνει η ενέργεια «Diversity in
the Workplace» μεταφέρεται στην αγορά εργασίας με το βίντεο που προωθεί τη σπουδαιότητα της διαφορετικότητας στο
χώρο εργασίας και υποστηρίζει την ισότιμη συμμετοχή στην ελληνική κοινωνία. Η καμπάνια κυκλοφόρησε και διαμοιράστηκε
σε όλα τα μέσα και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με τον τίτλο «Αγκάλιασε τη Διαφορετικότητα»123.
β) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση
γ) το Πρόγραμμα αφορά πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο
δ) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση

121

Βλ. και Εργαστήρια «Make your CV Strong & your Job Search Successful» (27/19/2016) https://g2red.org/el/make‐your‐cv‐strong‐your‐job‐search‐successful‐
workshop/ και «Ace Your Next Job Interview» Εργαστήριο (05/04/2017) https://g2red.org/el/ace‐next‐job‐interview‐workshop‐april‐5‐2017/
122 https://g2red.org/el/facilitating‐access‐work‐vulnerable‐populations‐athens/
123 https://youtu.be/Y‐ssIwumvOY
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M4.Ε2. Περιγράψτε εν συντομία το πλαίσιο εντός του οποίου άρχισε το μέτρο:
α) Πότε παρουσιάστηκε το μέτρο και ποια ήταν/είναι η διάρκειά του;
β) Τυχόν σύνδεση με την αύξηση της μεταναστευτικής ροής από το 2015 (π.χ. το μέτρο σταμάτησε λόγω αλλαγών στις
προτεραιότητες, οι όροι πρόσβασης στο μέτρο άλλαξαν;)
γ) Ποια ήταν η ανάγκη/ο σκοπός για την έναρξη/εφαρμογή αυτού του μέτρου (π.χ. ανάγκες της αγοράς εργασίας στο κράτος
μέλος, ανάγκη ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, αλλαγές στις πολιτικές ένταξης, κίνητρο για μετανάστη/για υπάλληλο)
δ) Πότε παρέχεται το μέτρο (π.χ. κατά την άφιξη, από την άφιξη έως (παρακαλώ προσθέστε έως πότε), χωρίς καθορισμένο χρονικό
περιορισμό)
ε) Βασικές δραστηριότητες
α) Αύγουστος 2017, για 4 μήνες
β) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση
γ) Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να βοηθήσει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο να βελτιώσουν τις συνθήκες
διαβίωσής τους με την εύρεση εργασίας μέσω της υπηρεσίας Εργασιακής Συμβουλευτικής του Generation 2.0 RED, με την
υποστήριξη της International Rescue Committee.
δ) Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενίσχυση της εξατομικευμένης Εργασιακής Συμβουλευτικής υπηρεσίας, μαζί με τη
διοργάνωση μιας σειράς εργαστηρίων απασχολησιμότητας και ανάπτυξης προσωπικών και τεχνικών δεξιοτήτων καθώς και
τη δημιουργία Οδηγού Απασχολησιμότητας. Εκτός από την ενδυνάμωση και την προετοιμασία των προσφύγων και των
αιτούντων άσυλο για να εισέλθουν στην ελληνική αγορά εργασίας και την ευρωπαϊκή γενικότερα, μια πολύ σημαντική
παράλληλη δράση είναι να ευαισθητοποιηθούν και να κινητοποιηθούν οι εργοδότες στην Ελλάδα ώστε να προσφέρουν
ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορους πληθυσμούς. Αυτό σημαίνει αυτόματα την ενίσχυση της πολυμορφίας στον χώρο
εργασίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών οφελών για την κερδοφορία των επιχειρήσεων, την ενδυνάμωση του
εργασιακού περιβάλλοντος και, φυσικά, τις συνθήκες διαβίωσης και την ευημερία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο.
M4.Ε3. Περιγράψτε εν συντομία τους τρόπους εφαρμογής, και συγκεκριμένα:
α) Από ποιον εφαρμόζεται (πρακτορείο, κυβερνητικό ίδρυμα, ΜΚΟ, ιδιωτικοί τομείς κ.λπ.) και ποιες είναι οι δομές συντονισμού;
β) Κατά περίπτωση, υπάρχουν τυχόν δυνατότητες αποζημίωσης (συνολικά ή εν μέρει)/κατανομής κόστους για υπήκοο τρίτης
χώρας;
γ) Πώς και από ποιον προωθείται σε υπηκόους τρίτων χωρών;
α) Για την Ελλάδα εφαρμόζεται από το Generation 2.0 για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και τη Διαφορετικότητα μέσω
της International Rescue Committee με την έμπρακτη ενίσχυση των : Στέγη ONASSIS, Teleperformance, Western
Union, Daes London Market Insurance Brokers, Legea, The nest, Blue Bamboo, Andaman, Axiven, Nontas, ΗΡΩΝ και
Ζαριφόπουλος124.
β) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση
γ) δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση
M4.Ε4. Περιγράψτε συνοπτικά τον αντίκτυπο του μέτρου και ειδικότερα:
α) Καλύφθηκαν οι προβλεπόμενοι στόχοι; ΝΑΙ/ΟΧΙ/Μερικώς
β) Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα;
γ) Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων (περιγράψτε τα εργαλεία αξιολόγησης και τη μεθοδολογία, ει δυνατόν να
καθορίσετε ποιοι δείκτες έχουν υιοθετηθεί και πώς μετρήθηκαν αυτές)
δ) Προκλήσεις κατά την εφαρμογή και εφαρμοζόμενες διορθωτικές ενέργειες
ε) Πιθανότητα συνέχισης του μέτρου. Αν διεκόπη, εξηγήστε γιατί
α) Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το πρόγραμμα, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα κατόπιν αξιολόγησης.
β) Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το πρόγραμμα, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα κατόπιν αξιολόγησης.
γ) Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το πρόγραμμα, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα κατόπιν αξιολόγησης.
δ) Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το πρόγραμμα, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα κατόπιν αξιολόγησης.

124

https://g2red.org/el/facilitating‐access‐work‐vulnerable‐populations‐athens/
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ● ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 2018
Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ
Συμπληρώστε τον πίνακα που περιγράφει τα μέτρα και αντιγράψτε τον παρακάτω πίνακα για περαιτέρω μέτρα.
Μέτρο 5
Επισκόπηση
Ονομασία
Γραφείο Απασχόλησης ΕΣΠ
Τύπος
Projects (ad‐hoc)
Περιοχή
Tailor‐made to specific group of third country nationals (e.g. programmes/plans/contracts containing
different elements of labour market integration for e.g. women, vulnerable persons)
Πρόσβαση
Νεοαφιχθέντες και αναγνωρισμένους πρόσφυγες να κάνουν τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας
και να βρουν αμειβόμενη εργασία.
Ομάδα Στόχος
 Προσαρμοσμένα μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας
(μόνο για πολίτες τρίτων χωρών)
☐ Κοινά μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας(για όλους)
Εάν τα μέτρα είναι για όλους, παρακαλείσθε να περιγράψετε εδώ πώς προσαρμόζονται για υπηκόους
τρίτων χωρών
Κάλυψη
National
Εάν υπάρχει κάτι άλλο, παρακαλείσθε να προσθέσετε πληροφορίες εδώ
Προϋπολογισμός
Ελληνκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)
Σύνδεσμος
https://www.gcr.gr/el/donate‐el/item/838‐grafeio‐apasxolisis‐esp
Περιγραφή

M5.Ε1. Περιγράψτε πώς μπορούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών να έχουν πρόσβαση στο μέτρο, ιδίως:
α) Σύντομη σύνταξη των όρων και της διαδικασίας πρόσβασης των πολιτών τρίτων χωρών
β) Είναι το μέτρο εθελοντικό ή υποχρεωτικό; Παρέχεται δωρεάν;
γ) Ενδεχομένως, να αναφερθούν εάν υπάρχουν διαφορές στις προϋποθέσεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους υπηκόους
(ΕΕ)
δ) Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους ένας υπήκοος τρίτης χώρας αποκλείεται/χάνει πρόσβαση στο μέτρο; Εάν ναι, ποιες;
α) Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες λειτουργεί γραφείο απασχόλησης από το 2000, βοηθώντας εκατοντάδες
νεοαφιχθέντες και αναγνωρισμένους πρόσφυγες να κάνουν τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας και να βρουν
αμειβόμενη εργασία.
β) δεν υπάρχει πληροφόρηση
γ) Βασικός στόχος είναι να υποστηριχθούν πρόσφυγες που αναζητούν εργασία ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα και στη
συνέχεια να βρουν την πρώτη τους δουλειά στην Ελλάδα.
δ) δεν διατίθενται πληροφορίες.
M5.Ε2. Περιγράψτε εν συντομία το πλαίσιο εντός του οποίου άρχισε το μέτρο:
α) Πότε παρουσιάστηκε το μέτρο και ποια ήταν/είναι η διάρκειά του;
β) Τυχόν σύνδεση με την αύξηση της μεταναστευτικής ροής από το 2015 (π.χ. το μέτρο σταμάτησε λόγω αλλαγών στις
προτεραιότητες, οι όροι πρόσβασης στο μέτρο άλλαξαν;)
γ) Ποια ήταν η ανάγκη/ο σκοπός για την έναρξη/εφαρμογή αυτού του μέτρου (π.χ. ανάγκες της αγοράς εργασίας στο κράτος
μέλος, ανάγκη ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, αλλαγές στις πολιτικές ένταξης, κίνητρο για μετανάστη/για υπάλληλο)
δ) Πότε παρέχεται το μέτρο (π.χ. κατά την άφιξη, από την άφιξη έως (παρακαλώ προσθέστε έως πότε), χωρίς καθορισμένο χρονικό
περιορισμό)
ε) Βασικές δραστηριότητες
α) 2000 έως σήμερα.
β) Συνεχιζόμενο μέτρο.
γ) Τις τελευταίες δεκαετίες, διαπιστώθηκε απ το ΕΣΠ ότι πολλοί από τους πρόσφυγες που αναζητούν εργασία δυσκολεύτηκαν
να βρουν δουλειά, διότι, ως νεοφερμένοι στην Ελλάδα, στερούνται τα δίκτυα και τις επαφές με εργαζόμενους και εργοδότες.
δ) Πρόσφυγες που αναζητούν εργασία ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα και στη συνέχεια να βρουν την πρώτη τους
δουλειά στην Ελλάδα
ε) Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες λειτουργεί γραφείο απασχόλησης από το 2000, βοηθώντας εκατοντάδες
νεοαφιχθέντες και αναγνωρισμένους πρόσφυγες να κάνουν τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας και να βρουν
αμειβόμενη εργασία. Βασικός στόχος του ΕΣΠ είναι να υποστηρίξει τους πρόσφυγες που αναζητούν εργασία ώστε να
προετοιμαστούν κατάλληλα και στη συνέχεια να βρουν την πρώτη τους δουλειά στην Ελλάδα. Τις τελευταίες δεκαετίες,
διαπίστωσε ότι πολλοί από τους πρόσφυγες που αναζητούν εργασία δυσκολεύτηκαν να βρουν δουλειά, διότι, ως
νεοφερμένοι στην Ελλάδα, στερούνται τα δίκτυα και τις επαφές με εργαζόμενους και εργοδότες. Το ΕΣΠ ασχολήθηκε με το
ζήτημα των ανέργων προσφύγων και δημιούργησε συνεργασίες με μια σημαντική ομάδα Ελλήνων εργοδοτών και εγχώριων
επιχειρήσεων, με διάφορες επαγγελματικές ειδικότητες και δραστηριότητες, όπως η Καθαριότητα, ο Τουρισμός και η
Φιλοξενία, κατασκευαστικές & τεχνικές εταιρείες, εταιρίες πώλησης και τροφίμων κ.ά. Η ισχυρή συνεργασία του ΕΣΠ με
ελληνικές εταιρείες και εργοδότες επιτρέπει στην οργάνωση να παραπέμπει στους εργοδότες‐εταίρους μας, να καθοδηγεί
και να υποστηρίζει τους πρόσφυγες που αναζητούν εργασία, ενώ βοηθά να ξεπεραστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν
συχνά οι πρόσφυγες που στερούνται των ευκαιριών και δικτύων απασχόλησης. Oι δράσεις του Γραφείου Απασχόλησης της
Κοινωνικής Υπηρεσίας:
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ● ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 2018
Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ


Διερευνά το προφίλ του ανέργου πρόσφυγα, τις ανάγκες του, τα εμπόδια ένταξης του στην αγορά εργασίας και τον
ενεργοποιεί να προσδιορίσει τον επαγγελματικό του στόχο.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική Αναζήτησης
Εργασίας και Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών) για την ένταξη/επανένταξη του ανέργου
πρόσφυγα στην αγορά εργασίας.

Καταχωρεί το προφίλ του ανέργου πρόσφυγα σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.

Διενεργεί τη διαδικασία της σύζευξης μεταξύ προφίλ ανέργου και κενής θέσης εργασίας.

Παρακολουθεί την πορεία του εξυπηρετούμενου τόσο κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εργασίας, όσο και κατά τη
διάρκεια της τοποθέτησής του σε εργασία.

Συνεργάζεται με φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλες οργανώσεις, με στόχο την αποτελεσματικότερη διασύνδεση του
ΕΣΠ με την αγορά εργασίας και την τοπική κοινωνία.

Πραγματοποιεί συναντήσεις με εργοδότες (εντός της οργάνωσης του ΕΣΠ ή στην έδρα της επιχείρησης) με στόχο την
ενημέρωσή τους για τις δράσεις του ΕΣΠ και τη σύναψη συνεργασίας.

Προβαίνει σε αναζήτηση κενών θέσεων εργασίας που προσφέρονται από εργοδότες.

Καταγράφει το προφίλ της προσφερόμενης θέσης εργασίας.

Παραπέμπει και συνοδεύει τους εξυπηρετούμενους σε προσφερόμενες θέσεις εργασίας για συνεντεύξεις με εργοδότες
και τους υποστηρίζει για την τοποθέτηση τους στις θέσεις εργασίας.
Βλ. https://www.gcr.gr/el/donate‐el/item/838‐grafeio‐apasxolisis‐esp και https://www.gcr.gr/en/our‐
programs/itemlist/category/61‐integration
M5.Ε3. Περιγράψτε εν συντομία τους τρόπους εφαρμογής, και συγκεκριμένα:
α) Από ποιον εφαρμόζεται (πρακτορείο, κυβερνητικό ίδρυμα, ΜΚΟ, ιδιωτικοί τομείς κ.λπ.) και ποιες είναι οι δομές συντονισμού;
β) Κατά περίπτωση, υπάρχουν τυχόν δυνατότητες αποζημίωσης (συνολικά ή εν μέρει)/κατανομής κόστους για υπήκοο τρίτης
χώρας;
γ) Πώς και από ποιον προωθείται σε υπηκόους τρίτων χωρών;
α) Ελληνκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)
β) δεν διατίθενται πληροφορίες
γ) Ελληνκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)
M5.Ε4. Περιγράψτε συνοπτικά τον αντίκτυπο του μέτρου και ειδικότερα:
α) Καλύφθηκαν οι προβλεπόμενοι στόχοι; ΝΑΙ/ΟΧΙ/Μερικώς
β) Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα;
γ) Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων (περιγράψτε τα εργαλεία αξιολόγησης και τη μεθοδολογία, ει δυνατόν να
καθορίσετε ποιοι δείκτες έχουν υιοθετηθεί και πώς μετρήθηκαν αυτές)
δ) Προκλήσεις κατά την εφαρμογή και εφαρμοζόμενες διορθωτικές ενέργειες
ε) Πιθανότητα συνέχισης του μέτρου. Αν διεκόπη, εξηγήστε γιατί
α) δεν διατίθενται πληροφορίες
β) δεν διατίθενται πληροφορίες
γ) δεν διατίθενται πληροφορίες
δ) δεν διατίθενται πληροφορίες

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ
Συμπληρώστε τον πίνακα που περιγράφει τα μέτρα και αντιγράψτε τον παρακάτω πίνακα για περαιτέρω μέτρα.
Μέτρο 6
Επισκόπηση
Ονομασία
Πρόγραμμα Paralegals σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας
Τύπος
Projects (ad‐hoc)
Περιοχή
Tailor‐made to specific group of third country nationals (e.g. programmes/plans/contracts containing
different elements of labour market integration for e.g. women, vulnerable persons)
Πρόσβαση
Πρόγραμμα εκπαιδεύσεως εθελοντών paralegals σε αγροτικές περιοχές της χώρας, και συγκεκριμένα
στη Νέα Μανωλάδα Ηλείας και στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Αποδέκτες αυτής της εκπαίδευσης είναι
εργάτες γης, οι οποίοι ανήκουν στην Μπαγκλαντεσιανή και την Αφρικανική κοινότητα αντίστοιχα.
Ομάδα Στόχος
 Προσαρμοσμένα μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας
(μόνο για πολίτες τρίτων χωρών)
☐ Κοινά μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας(για όλους)
Εάν τα μέτρα είναι για όλους, παρακαλείσθε να περιγράψετε εδώ πώς προσαρμόζονται για υπηκόους
τρίτων χωρών
Κάλυψη
Local (region, province, municipality)
Εάν υπάρχει κάτι άλλο, παρακαλείσθε να προσθέσετε πληροφορίες εδώ
Προϋπολογισμός
δεν διατίθενται πληροφορίες, Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity
Σύνδεσμος
https://g2red.org/el/paralegals‐program‐rural‐areas‐greece/
Περιγραφή
M6.Ε1. Περιγράψτε πώς μπορούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών να έχουν πρόσβαση στο μέτρο, ιδίως:
α) Σύντομη σύνταξη των όρων και της διαδικασίας πρόσβασης των πολιτών τρίτων χωρών
β) Είναι το μέτρο εθελοντικό ή υποχρεωτικό; Παρέχεται δωρεάν;
γ) Ενδεχομένως, να αναφερθούν εάν υπάρχουν διαφορές στις προϋποθέσεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους υπηκόους
(ΕΕ)
δ) Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους ένας υπήκοος τρίτης χώρας αποκλείεται/χάνει πρόσβαση στο μέτρο; Εάν ναι, ποιες;
α) δεν διατίθενται πληροφορίες
β) Εθελοντικό/Δωρεάν
γ) δεν διατίθενται πληροφορίες
δ) δεν διατίθενται πληροφορίες
M6.Ε2. Περιγράψτε εν συντομία το πλαίσιο εντός του οποίου άρχισε το μέτρο:
α) Πότε παρουσιάστηκε το μέτρο και ποια ήταν/είναι η διάρκειά του;
β) Τυχόν σύνδεση με την αύξηση της μεταναστευτικής ροής από το 2015 (π.χ. το μέτρο σταμάτησε λόγω αλλαγών στις
προτεραιότητες, οι όροι πρόσβασης στο μέτρο άλλαξαν;)
γ) Ποια ήταν η ανάγκη/ο σκοπός για την έναρξη/εφαρμογή αυτού του μέτρου (π.χ. ανάγκες της αγοράς εργασίας στο κράτος
μέλος, ανάγκη ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, αλλαγές στις πολιτικές ένταξης, κίνητρο για μετανάστη/για υπάλληλο)
δ) Πότε παρέχεται το μέτρο (π.χ. κατά την άφιξη, από την άφιξη έως (παρακαλώ προσθέστε έως πότε), χωρίς καθορισμένο χρονικό
περιορισμό)
ε) Βασικές δραστηριότητες
α) 13 υποψήφιοι, 9 από την κοινότητα του Μπαγκλαντές και 4 από την Αφρικανική, προκειμένου να εκπαιδευθούν. Το
εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία κατά το διάστημα 19‐22 Ιουλίου.
β) δεν διατίθενται πληροφορίες
γ) Στη Νέα Μανωλάδα υπήρχαν εκτεταμένα περιστατικά καταναγκαστικής εργασίας και καταπάτησης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων εδώ και αρκετά χρόνια, με αποκορύφωμα το συμβάν των πυροβολισμών και του τραυματισμού των εργατών
το 2013125. Η αναγκαιότητα αυτής της κίνησης αναδείχθηκε και από το σημαντικό ενδιαφέρον που έδειξαν άτομα των
κοινοτήτων προκειμένου να εκπαιδευθούν και να γίνουν οι ίδιοι paralegals.
δ) Εθελοντές paralegals σε αγροτικές περιοχές της χώρας, και συγκεκριμένα στη Νέα Μανωλάδα Ηλείας και στα Φιλιατρά
Μεσσηνίας. Αποδέκτες αυτής της εκπαίδευσης είναι εργάτες γης, οι οποίοι ανήκουν στην Μπαγκλαντεσιανή και την
Αφρικανική κοινότητα αντίστοιχα
ε) Το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity από την αρχή της λειτουργίας του είχε ως πρωταρχικό στόχο τη διεκδίκηση
δικαιωμάτων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, εδώ και χρόνια εκπαιδεύει και διαθέτει paralegals, άτομα
δηλαδή που ειδικεύονται στα νομικά ζητήματα και τις διαδικασίες που διέπουν το μεταναστευτικό κώδικα, την ιθαγένεια και
την παροχή ασύλου. Τον Οκτώβριο του 2016 αποφασίστηκε να εφαρμοστεί πιλοτικά ένα πρόγραμμα εκπαιδεύσεως
εθελοντών paralegals σε αγροτικές περιοχές της χώρας, και συγκεκριμένα στη Νέα Μανωλάδα Ηλείας και στα Φιλιατρά
Μεσσηνίας. Αποδέκτες αυτής της εκπαίδευσης είναι εργάτες γης, οι οποίοι ανήκουν στην Μπαγκλαντεσιανή και την
Αφρικανική κοινότητα αντίστοιχα. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων με
περιστατικά καταπάτησης θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργατών, η οποία θα αναδείξει τα ζητήματα που ανακύπτουν και
θα λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς όλες τις αρμόδιες αρχές για χάραξη πολιτικών που θα υπερασπίζονται τους εργάτες
με καταγωγή από τρίτες χώρες.
125

https://g2red.org/el/manolada‐story‐behind‐2‐euroskg‐strawberries/
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Η ομάδα προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατέληξε σε αυτές τις δύο κοινότητες για τους εξής λόγους: στη Νέα
Μανωλάδα υπήρχαν εκτεταμένα περιστατικά καταναγκαστικής εργασίας και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
εδώ και αρκετά χρόνια, με αποκορύφωμα το συμβάν των πυροβολισμών και του τραυματισμού των εργατών το 2013126. Η
εικόνα έχει βελτιωθεί αρκετά σε σχέση με το παρελθόν, αλλά μετά από αυτοψία του G2RED, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν
ακόμα σημαντικά ζητήματα που αναδεικνύονται όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης αυτών των ανθρώπων,
οπότε η Μπαγκλαντεσιανή κοινότητα της Μανωλάδας δε θα μπορούσε να λείπει από αυτήν την προσπάθεια. Υπολογίζεται
ότι εκεί διαμένουν γύρω στα 5.000 μέλη της κοινότητας. Από την άλλη, στα Φιλιατρά Μεσσηνίας ζουν περίπου 110‐120
άνθρωποι με καταγωγή από διάφορες χώρες της Αφρικής, όπως το Νότιο Σουδάν, τη Νιγηρία, την Ουγκάντα κ.ά. Ήδη εδώ
και ένα χρόνο είχαμε καταγράψει διάφορα περιστατικά βίας και ασυδοσίας από την πλευρά αγροτών αλλά και κάποιων
κατοίκων των Φιλιατρών. Ρατσιστικές επιθέσεις, πυροβολισμοί στον αέρα για εκφοβισμό, άθλιες συνθήκες διαβίωσης,
απλήρωτη εργασία και βιαιοπραγίες από εργοδότες είναι μερικά μόνο από τα συστατικά του επικίνδυνου κοκτέιλ μίσους και
ξενοφοβίας. Το G2RED από την έναρξη του προγράμματος μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει τρεις επισκέψεις στη Νέα
Μανωλάδα και μία στα Φιλιατρά. Κατά τις επισκέψεις αυτές συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο
αυτοί πληθυσμοί, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και το θεσμό του paralegal, αλλά και
αναζητήθηκαν από κοινού περαιτέρω δράσεις και πιθανές λύσεις στα ζητήματα που αντιμετωπίζονται καθημερινά. Η
αναγκαιότητα αυτής της κίνησης αναδείχθηκε και από το σημαντικό ενδιαφέρον που έδειξαν άτομα των κοινοτήτων
προκειμένου να εκπαιδευθούν και να γίνουν οι ίδιοι paralegals. Από αυτές τις επισκέψεις επιλέχθηκαν 13 υποψήφιοι, 9 από
την κοινότητα του Μπαγκλαντές και 4 από την Αφρικανική, προκειμένου να εκπαιδευθούν. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο
πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία κατά το διάστημα 19‐22 Ιουλίου. Υπήρξε ιδιαίτερα θερμή συμμετοχή από την
πλευρά τους και εκπαιδεύτηκαν σε διάφορα νομικά και εργασιακά ζητήματα, καθώς επίσης και στους τρόπους αντίδρασης
με τη χρήση νόμιμων μέσων. Από την πλευρά του το G2RED έχει δεσμευτεί να επισκέπτεται και να εκπαιδεύει τους
πληθυσμούς, να καταγράφει και να αναδεικνύει τα σημαντικά προβλήματα αυτών των ανθρώπων, τόσο σε εθνικό όσο και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
M6.Ε3. Περιγράψτε εν συντομία τους τρόπους εφαρμογής, και συγκεκριμένα:
α) Από ποιον εφαρμόζεται (πρακτορείο, κυβερνητικό ίδρυμα, ΜΚΟ, ιδιωτικοί τομείς κ.λπ.) και ποιες είναι οι δομές συντονισμού;
β) Κατά περίπτωση, υπάρχουν τυχόν δυνατότητες αποζημίωσης (συνολικά ή εν μέρει)/κατανομής κόστους για υπήκοο τρίτης
χώρας;
γ) Πώς και από ποιον προωθείται σε υπηκόους τρίτων χωρών;
α) Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity
β) δεν διατίθενται πληροφορίες
γ) Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity
M6.Ε4. Περιγράψτε συνοπτικά τον αντίκτυπο του μέτρου και ειδικότερα:
α) Καλύφθηκαν οι προβλεπόμενοι στόχοι; ΝΑΙ/ΟΧΙ/Μερικώς
β) Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα;
γ) Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων (περιγράψτε τα εργαλεία αξιολόγησης και τη μεθοδολογία, ει δυνατόν να
καθορίσετε ποιοι δείκτες έχουν υιοθετηθεί και πώς μετρήθηκαν αυτές)
δ) Προκλήσεις κατά την εφαρμογή και εφαρμοζόμενες διορθωτικές ενέργειες
ε) Πιθανότητα συνέχισης του μέτρου. Αν διεκόπη, εξηγήστε γιατί
α) ΝΑΙ
β) δεν διατίθενται πληροφορίες
γ) Υπήρξε ιδιαίτερα θερμή συμμετοχή από την πλευρά τους και εκπαιδεύτηκαν σε διάφορα νομικά και εργασιακά ζητήματα,
καθώς επίσης και στους τρόπους αντίδρασης με τη χρήση νόμιμων μέσων. Από την πλευρά του το G2RED έχει δεσμευτεί
να επισκέπτεται και να εκπαιδεύει τους πληθυσμούς, να καταγράφει και να αναδεικνύει τα σημαντικά προβλήματα αυτών
των ανθρώπων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

126

https://g2red.org/el/manolada‐story‐behind‐2‐euroskg‐strawberries/ Βλ. και: Τον Μάρτιο του 2017, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απεφάνθη
ότι οι εργαζόμενοι υποβλήθηκαν σε εξαναγκαστική εργασία κατά παράβαση του Άρθρου 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και στη συνέχεια έπρεπε να τους καταβληθούν
περίπου 600.000 ευρώ ως αποζημίωση από την ελληνική κυβέρνηση https://www.ecre.org/ecthr‐greece‐failed‐to‐protect‐migrant‐workers‐from‐labour‐exploitation/ και
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001‐172365%22]}
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Συμπληρώστε τον πίνακα που περιγράφει τα μέτρα και αντιγράψτε τον παρακάτω πίνακα για περαιτέρω μέτρα.
Μέτρο 7
Επισκόπηση
Ονομασία
«Stepping Stone» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ένταξης
Τύπος
Projects (ad‐hoc)
Περιοχή
Tailor‐made to specific group of third country nationals (e.g. programmes/plans/contracts containing
different elements of labour market integration for e.g. women, vulnerable persons)
Πρόσβαση
Πρόσφυγες και των μετανάστες
Ομάδα Στόχος
 Προσαρμοσμένα μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας
(μόνο για πολίτες τρίτων χωρών)
☐ Κοινά μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας(για όλους)
Εάν τα μέτρα είναι για όλους, παρακαλείσθε να περιγράψετε εδώ πώς προσαρμόζονται για υπηκόους
τρίτων χωρών
Κάλυψη
Local (region, province, municipality)
Εάν υπάρχει κάτι άλλο, παρακαλείσθε να προσθέσετε πληροφορίες εδώ
Προϋπολογισμός
To Stepping Stone στηρίζεται από το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου».
Σύνδεσμος
http://metadrasi.org/campaigns/stepping‐stone‐integration/
Περιγραφή
M7.Ε1. Περιγράψτε πώς μπορούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών να έχουν πρόσβαση στο μέτρο, ιδίως:
α) Σύντομη σύνταξη των όρων και της διαδικασίας πρόσβασης των πολιτών τρίτων χωρών
β) Είναι το μέτρο εθελοντικό ή υποχρεωτικό; Παρέχεται δωρεάν;
γ) Ενδεχομένως, να αναφερθούν εάν υπάρχουν διαφορές στις προϋποθέσεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους υπηκόους
(ΕΕ)
δ) Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους ένας υπήκοος τρίτης χώρας αποκλείεται/χάνει πρόσβαση στο μέτρο; Εάν ναι, ποιες;
α) δεν διατίθενται πληροφορίες
β) δεν διατίθενται πληροφορίες
γ) δεν διατίθενται πληροφορίες
δ) δεν διατίθενται πληροφορίες
M7.Ε2. Περιγράψτε εν συντομία το πλαίσιο εντός του οποίου άρχισε το μέτρο:
α) Πότε παρουσιάστηκε το μέτρο και ποια ήταν/είναι η διάρκειά του;
β) Τυχόν σύνδεση με την αύξηση της μεταναστευτικής ροής από το 2015 (π.χ. το μέτρο σταμάτησε λόγω αλλαγών στις
προτεραιότητες, οι όροι πρόσβασης στο μέτρο άλλαξαν;)
γ) Ποια ήταν η ανάγκη/ο σκοπός για την έναρξη/εφαρμογή αυτού του μέτρου (π.χ. ανάγκες της αγοράς εργασίας στο κράτος
μέλος, ανάγκη ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, αλλαγές στις πολιτικές ένταξης, κίνητρο για μετανάστη/για υπάλληλο)
δ) Πότε παρέχεται το μέτρο (π.χ. κατά την άφιξη, από την άφιξη έως (παρακαλώ προσθέστε έως πότε), χωρίς καθορισμένο χρονικό
περιορισμό)
ε) Βασικές δραστηριότητες
α) Το πρόγραμμα Stepping Stone ξεκίνησε από τη ΜΕΤΑδραση τον Μάιο του 2017 και αποτελεί μία καινοτόμα δράση που
στόχο έχει να διευκολύνει την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών, μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και
πρακτικής άσκησης. Η ΜΕΤΑδραση στηρίζει τις προσπάθειες των επωφελούμενων αξιολογώντας τους και ενδυναμώνοντας
τις ικανότητές τους, καθώς και προετοιμάζοντάς τους για την εύρεση εργασίας, μέσω της εμπειρίας από έμμισθη μαθητεία.
β) δεν διατίθενται πληροφορίες
γ) Η ΜΕΤΑδραση στηρίζει τις προσπάθειες των επωφελούμενων αξιολογώντας τους και ενδυναμώνοντας τις ικανότητές τους,
καθώς και προετοιμάζοντάς τους για την εύρεση εργασίας, μέσω της εμπειρίας από έμμισθη μαθητεία.
δ) δεν διατίθενται πληροφορίες
ε) Η δράση προσφέρει:
Εντατικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας
Συμβουλευτική και υποστήριξη σε νομικά θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση
Πρόγραμμα μαθημάτων για την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων
Σεμινάρια καθοδήγησης ως προς την επαγγελματική δεοντολογία και προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος
Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση (για παράδειγμα, εργαστήρια ραπτικής και μαγειρικής)
Μαθήματα υπολογιστών
Μαθήματα αγγλικών
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M7.Ε3. Περιγράψτε εν συντομία τους τρόπους εφαρμογής, και συγκεκριμένα:
α) Από ποιον εφαρμόζεται (πρακτορείο, κυβερνητικό ίδρυμα, ΜΚΟ, ιδιωτικοί τομείς κ.λπ.) και ποιες είναι οι δομές συντονισμού;
β) Κατά περίπτωση, υπάρχουν τυχόν δυνατότητες αποζημίωσης (συνολικά ή εν μέρει)/κατανομής κόστους για υπήκοο τρίτης
χώρας;
γ) Πώς και από ποιον προωθείται σε υπηκόους τρίτων χωρών;
α) ΜΕΤΑδραση
β) δεν διατίθενται πληροφορίες
γ) ΜΕΤΑδραση
M7.Ε4. Περιγράψτε συνοπτικά τον αντίκτυπο του μέτρου και ειδικότερα:
α) Καλύφθηκαν οι προβλεπόμενοι στόχοι; ΝΑΙ/ΟΧΙ/Μερικώς
β) Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα;
γ) Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων (περιγράψτε τα εργαλεία αξιολόγησης και τη μεθοδολογία, ει δυνατόν να
καθορίσετε ποιοι δείκτες έχουν υιοθετηθεί και πώς μετρήθηκαν αυτές)
δ) Προκλήσεις κατά την εφαρμογή και εφαρμοζόμενες διορθωτικές ενέργειες
ε) Πιθανότητα συνέχισης του μέτρου. Αν διεκόπη, εξηγήστε γιατί
Α) ΝΑΙ
Β) Στους πρώτους 10 μήνες πραγματοποίησης του προγράμματος, έλαβαν μέρος 90 επωφελούμενοι, εκ των οποίων πάνω
από 22 έχουν ήδη ξεκινήσει πρακτική άσκηση και τέσσερις έχουν λάβει υποτροφίες.
γ) δεν διατίθενται πληροφορίες
δ) δεν διατίθενται πληροφορίες
ε) δεν διατίθενται πληροφορίες
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2.3. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Στόχος του παρόντος τμήματος είναι να παράσχει μια πρώτη εικόνα από διάφορα Κράτη Μέλη και το πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα,
με τη μορφή περιπτωσιολογικών μελετών για τον εντοπισμό παραδειγμάτων ορθών ή ελπιδοφόρων πρακτικών στις πρωτοβουλίες
του ιδιωτικού τομέα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ή/και της διατήρησης πολιτών τρίτων χωρών στην απασχόληση.
Οι περιπτωσιολογικές μελέτες πρέπει να περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν από τον ιδιωτικό τομέα ανεξάρτητα από το
αν η χρηματοδότηση παρέχεται εξ ολοκλήρου ή μόνο από τον ιδιωτικό τομέα (δηλαδή υποστηρίζεται από εισφορές από
εξωτερικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κονδυλίων) σε υπηκόους τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο της
παρούσας μελέτης. Τα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται αποκλειστικά από ιδιώτες ή σε
συνεργασία με τρίτους, όπως για παράδειγμα οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών, εμπορικά επιμελητήρια, ΜΚΟ κλπ.
Οι ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν από κάθε ΕΣΕ και να περιορίζονται σε παραδείγματα από δύο κλάδους βιομηχανίας
(αναλυτικός κατάλογος κατωτέρω) και για κάθε επιλεγμένο βιομηχανικό τομέα τα ΕΣΕ θα πρέπει να αναφέρουν έως και τρεις
περιπτωσιολογικές μελέτες (σύνολο 6 περιπτώσεων κατ 'ανώτατο όριο ανά Κράτος Μέλος). Μπορεί να θέλετε να επιλέξετε μέτρα
σε διάφορους τομείς ένταξης στην αγορά εργασίας (1‐7) και τα είδη τωνμέτρων (1‐3) που συνοψίζονται στην Ενότητα 2.2.
Παρακαλείσθε να επιδιώξετε να έχετε μια «αντιπροσωπευτική» ομάδα μέτρων από μικρές/μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, προσδιορίστε παραδείγματα που επικεντρώνονται σε διαφορετικές ομάδες‐στόχους (άτομα με χαμηλή ειδίκευση,
εποχικά εργαζόμενοι κλπ.) Καθώς και σε διαφορετικά μεγέθη επιχειρήσεων από τους επιλεγμένους τομείς.
Οι περιπτωσιολογικές μελέτες θα πρέπει να βασίζονται σε έρευνες γραφείου, σε δευτερογενή δεδομένα και, ενδεχομένως, σε
συζητήσεις με συναφή ενδιαφερόμενα μέρη, όπως για παράδειγμα εθνικά ή ευρωπαϊκά εμπορικά επιμελητήρια, οργανώσεις
εργοδοτών και εργαζομένων κλπ.127
Μέγεθος Οργανισμού Ιδιωτικού Τομέα
1. Πολύ Μικρός: <10 Εργαζόμενοι
2. Μικρός: 10 ‐ 49 Εργαζόμενοι
3. Μεσαίος: 50 ‐ 249 εργαζόμενους
4. Μεγάλος:> 250 εργαζόμενους

Τύπος Οργανισμού Ιδιωτικού Τομέα
1. Εθνικός
2. Διεθνής (π.χ. με θυγατρικές στο Κράτος Μέλος)
Τομείς της Βιομηχανίας
1. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
2. Ενέργεια και νερό
3. Βιομηχανία
4. Κατασκευές
5. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ξενοδοχεία και εστιατόρια

Παράδειγμα κατηγοριών
1. Εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση
2. Εργαζόμενοι με μεσαία ειδίκευση
3. Εργαζόμενοι με υψηλή ειδίκευση
4. Εποχιακοί εργάτες
5. Τα μέλη της οικογένειας πολιτών και πολιτών τρίτων χωρών
6. Οικιακοί εργαζόμενοι

6. Μεταφορές και επικοινωνία
7. Οικονομικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες
8. Δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση και υγεία
9. Τομέας οικιακής εργασίας
10. Άλλες υπηρεσίες

Ε13. Με βάση μια σύντομη έρευνα γραφείου για τους δευτερεύοντες πόρους και συζητήσεις με σχετικούς συναφείς φορείς, γνωρίζετε
τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα που υποστηρίζουν ή διευκολύνουν την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας
στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης στο Κράτος Μέλος σας; (ΝΑΙ/ ΟΧΙ).
‐ΝΑ‐
Ε14. Σε ποιους τομείς της βιομηχανίας επιλέχθηκαν να γίνουν οι περιπτωσιολογικές μελέτες και για ποιους λόγους έγινε η επιλογή;
Προσδιορίστετο πολύδύοτομείς.
‐ΝΑ‐

127

Η υπογραφή της Ευρωπαϊκή συνεργασία με σκοπό την ένταξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εκπροσώπων των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων σε
επίπεδο ΕΕ, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη αναφορά για την επαφή με εθνικούς εκπροσώπους των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων: https://ec.europa.eu/home‐
affairs/sites/homeaffairs/files/e‐library/documents/policies/legal‐migration/integration/docs/20171220_european_partnership_for_integration_en.pdf;
έχει
μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ ‐ Βλ. http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐17‐5352_el.htm, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1208
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Συμπληρώστε τον πίνακα που περιγράφει τα μέτρα του ιδιωτικού τομέα και αντιγράψτε τον παρακάτω πίνακα για περαιτέρω
μέτρα.
Ιδιωτικός Τομέας – Μέτρο 1
Επισκόπηση
Ονομασία
Παρακαλείσθε να προσθέσετε την ονομασία του μέτρου εδώ
Μέγεθοςεταιρείας
Choose from drop down menu here
Τύπος Εταιρείας
Τομέας
Περιοχή
Πρόσβαση

Ομάδα Στόχος

Κάλυψη
Προϋπολογισμός

Σύνδεσμος
Περιγραφή

Choose from drop down menu here
Choose from drop down menu here
Choose from drop down menu here
Περιγράψτε ποιος έχει πρόσβαση στο μέτρο. Π.χ. όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών ∙ όλοι οι υπήκοοι
τρίτων χωρών και (ΕΕ) ∙ ειδικές ομάδες όπως τα ευάλωτα ή μη‐προνομιούχα άτομα, οι εργαζόμενοι, τα
μέλη της οικογένειας των πολιτών τρίτων χωρών, οι εποχιακοί εργαζόμενοι, οι εσωτερικοί άμισθοι
βοηθοί, άλλες ειδικές ομάδες
☐ Χαμηλής Ειδίκευσης,
☐Μεσαίας ειδίκευσης
☐ Υψηλής ειδίκευσης
☐Συγκεκριμένες ομάδες, όπως ευάλωτες ομάδες, γυναίκες, εποχικοί εργαζόμενοι, κλπ.
Choose an item.
Εάν υπάρχει κάτι άλλο, παρακαλείσθε να προσθέσετε πληροφορίες εδώ
Ο προϋπολογισμός είναι κατά προσέγγιση. Παρακαλείσθε να αναφέρετε κατά προσέγγιση τον
προϋπολογισμό εδώ
Παρέχεται από.. Παρακαλείσθε να αναφέρετε τον πάροχο χρηματοδότησης εδώ (δηλ. Κράτος,
κοινοτικάκονδύλια, δωρεές/ιδιωτικήχρηματοδότηση, άλλα)
Παρακαλείσθε να γράψετε το σύνδεσμο της πηγής/ του έργου εδώ, εάν είναι διαθέσιμο

Ι.Τ.M1.Ε1.
Περιγράψτε
συνοπτικά
το
κύριο
χαρακτηριστικό
του
μέτρου,
και
συγκεκριμένα:
α) Στοχευμένο στάδιο απασχόλησης (προσέλκυση/πρόσληψη πολιτών τρίτων χωρών, στήριξη στην αρχή της σταδιοδρομίας,
συνεχής ανάπτυξη, διευκόλυνση της πρόσβασης στα εθνικά επαγγελματικά δίκτυα)
β) Αντικείμενο και κύριες δραστηριότητες
γ) Πλαίσιο συνεργασίας (για παράδειγμα, εάν το μέτρο υλοποιείται σε συνεργασία με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των
εργαζομένων ή των εργοδοτικών οργανώσεων, των εμπορικών επιμελητηρίων, των ΜΚΟ κ.λπ.
δ) Πώς μπορούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών να έχουν πρόσβαση στο μέτρο; Επιλέγονται;
‐ΝΑ‐
Ι.Τ.M1.Ε2.
Να
αξιολογήσετε
συνοπτικά
τον
αντίκτυπο
της
πρωτοβουλίας,
και
συγκεκριμένα:
α) Περιγράψτε εάν το μέτρο έχει αξιολογηθεί και, εάν ναι, ποια ήταν τα πορίσματα, ποια μέσα παρακολούθησης και αξιολόγησης
(αυτοαξιολόγηση, εξωτερική αξιολόγηση ...) χρησιμοποιήθηκαν (παρακαλείσθε να διευκρινίσετε τους χρησιμοποιούμενους
δείκτες εάν είναι δυνατόν)
β) Να εκπονηθούν σχετικά με τα επιτεύγματα καθορισμένων στόχων και κύριων αποτελεσμάτων
γ) Επεξεργασία των προκλήσεων και των διορθωτικών μέτρων που υιοθετήθηκαν (π.χ. διαρθρωτικά εμπόδια/διευκολύνσεις,
συστήματα εισφορών ‐ επιχορηγήσεις για την αντιστάθμιση των χρηματοδοτικών κενών, φορολογικά κίνητρα κ.λπ.)
‐ΝΑ‐
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Συμπεράσματα
Ε15. Όσον αφορά τους στόχους αυτής της μελέτης, ποια συμπεράσματα θα αντλήσετε από τα ευρήματά σας;
Σημείωση: Το κείμενο σε αυτό το μέρος θα χρησιμεύσει ως πηγή κατά τη σύνταξη της έκθεσης σύνθεσης.
Η ένταξη των νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία αποτελεί βασικό μέλημα και στόχο της
ελληνικής πολιτείας. Το έγγραφο της «Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη των Πολιτών Τρίτων Χωρών», της Γενικής Γραμματείας
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών του έτους 2013, ορίζει την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών ως
αμοιβαίως ευεργετική για τους ίδιους τους μετανάστες και τις οικογένειές τους, την κοινωνία υποδοχής, καθώς και τις χώρες
προέλευσης. Η ένταξη των νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία αποτελεί βασικό μέλημα και
στόχο της ελληνικής πολιτείας. Η παρούσα στρατηγική διατυπώνει το θεωρητικό πλαίσιο, τη φιλοσοφία, τους άξονες και τις
προτεραιότητες ενός τέτοιου εγχειρήματος, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς προεκτάσεις που λαμβάνει το
μεταναστευτικό φαινόμενο κατά τον 21ο αιώνα, με κεντρικό άξονα τις σύγχρονες ανάγκες της Ελληνικής Πολιτείας, της ελληνικής
αγοράς εργασίας και οικονομίας, την προστασία και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής της ελληνικής κοινωνίας και τον
σεβασμό του ευρωπαϊκού πλαισίου αρχών και αξιών. Αναφορικά με τη διευκόλυνση της ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών μέσω
κοινωνικοοικονομικής συμμετοχής, λ.χ. μέτρα για τη βελτίωση της παρακολούθησης στο εκπαιδευτικό σύστημα, για την ενίσχυση
των γλωσσικών δεξιοτήτων, πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση, ένταξη στην αγορά
εργασίας, στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Υ.ΜΕ.ΠΟ.) βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την
ένταξη μεταναστών και προσφύγων, σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες και τις αρχές και οδηγίες της Ε.Ε.
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) (Δεκέμβριος 2016, 14/06/2018), στο σύνολο των ασφαλισμένων 90,32% έχουν υπηκοότητα
Ελληνική, 1,58% άλλης χώρας Ε.Ε. και 8,10% χώρας εκτός Ε.Ε. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 90,98% έχουν
υπηκοότητα Ελληνική, 1,57% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,45% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδο‐μοτεχνικά έργα
είναι 54,44%, 2,38% και 43,17%. Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 52,65% έχουν Αλβανική υπηκοότητα. Στους
αλλοδαπούς άντρες 54,25% είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 10,08% και του Μπαγκλαντές
με 4,87%. Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,68% είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες Βουλγαρικής
υπηκοότητας με 8,17% και Ρουμάνικης με 7,48%. Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει ως εξής: Στο σύνολο των
ασφαλισμένων, 21,96% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 13,36% στον κλάδο «Μεταποιητικές
Βιομηχανίες» και 13,06% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». 22,37% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο
«Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 12,75% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 12,01% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». 22,67%
των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 16,69% στο «Χονδρικό και
Λιανικό Εμπόριο» και 15,69% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». Στους ασφαλισμένους Αλβανικής υπηκοότητας, 23,91%
εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 19,80% στις «Κατασκευές» και 17,90% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». Στους
υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων) 22,77% απασχολείται στις
«Μεταποιητικές Βιομηχανίες», 22,18% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 21,12% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». Από τους
εργαζόμενους στις «Κατασκευές» το 29,74% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 4,22% των
ασφαλισμένων. Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 16,94% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο
απασχολείται το 13,06% των ασφαλισμένων. Ακόμη, από τους εργαζόμενους σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 13,81% είναι
αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 13,36% των ασφαλισμένων. Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία
απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», με ποσοστό 22,52%.
25,95% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», 21,41% απασχολείται στην «Παροχή Υπηρεσιών
και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 13,49% απασχολείται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και
Μικροεπαγγελματίες». 30,98% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και
Μικροεπαγγελματίες», 22,56% «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές»
και 19,80% «Υπάλληλοι Γραφείου». Οι ασφαλισμένοι Αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειοψηφία (49,80%)
απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 22,17% απασχολείται στην «Παροχή
Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 9,83% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες». Σχετικά με τους
υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων) 41,93% απασχολείται ως «Ανειδίκευτοι
Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 21,10% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες
αγορές» και 11,43% ως «Υπάλληλοι Γραφείου». Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,12%, στα
οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,18% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,16%. Ο αριθμός των αλλοδαπών
ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 4,22%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,14%, στα οικοδομοτεχνικά
έργα μειώθηκε κατά 6,28% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,10%. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις
αυξήθηκε κατά 0,75% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,01%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε
κατά 0,88% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 7,23% (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης/Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, 2018). Αναφορικά με τα ποσοστά απασχόλησης, παρουσιάζονται στoυς
Πίνακες παρακάτω, στοιχεία ενδεικτικά για το 2011, από την πιο πρόσφατη ετήσια Έκθεση για το 2017, του Εθνικού Ινστιτούτου
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού για την Εργασία και την Απασχόληση στην Ελλάδα.
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Η βασική πρόκληση της ένταξης στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από την ερευνητική εμπειρία μεταξύ 1990 και 2018, στην
Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών ωθούνται στην ανεπίσημη οικονομία και τη αδήλωτη εργασία, όπου
παραμένουν για εκτεταμένες περιόδους. Ο καταμερισμός της εργασίας εγκλωβίζει στους υπηκόους τρίτων χωρών, σχεδόν
αποκλειστικά, στον άτυπο τομέα της οικονομίας. Οι μετανάστες εργαζόμενοι εντοπίζονται κυρίως σε επισφαλή, χαμηλού
κύριους/χαμηλά αμειβόμενα επαγγέλματα, στην αδήλωτη εργασία και ανεπίσημο τομέα της οικονομίας που απαιτεί τη συνεχή
ανατροφοδότησή της ένα χαμηλού κόστους, ανασφάλιστο μετακινούμενο, προσωρινό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Αυτός ο
τύπος απασχόλησης εγκλωβίζει τους εργαζόμενους μετανάστες εκτός των ελέγχων εργασίας, της εργασιακής νομοθεσίας και της
φορολογίας, χωρίς εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και εργασιακών δικαιωμάτων. O κύριος πόλος έλξης της άτυπης οικονομίας
είναι το οικονομικό όφελος και περιλαμβάνει: τους εργοδότες που αποφεύγουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τους
εργαζόμενους που εργάζονται χωρίς σύμβαση, τα άτομα που ασκούν δυο εργασίες και δηλώνουν μόνο τη μία, τους παράτυπους
υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν μπορούν νόμιμα να απασχοληθούν, όσους εργάζονται άτυπα και περιστασιακά για μετρητά,
τους αυτοπασχολούμενους, όλοι σε μια βάση πλήρους/μερικής/με το κομμάτι, απασχόλησης. Στην Ελλάδα, οι μετανάστες, οι
αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες και οι δικαιούχοι επικουρικής και ανθρωπιστικής προστασίας συγκεντρώνονται και εγκλωβίζονται
στην χειρωνακτική εργασία, στη γεωργία, στις κατασκευές, στη βιοτεχνία, στην οικιακή εργασία, στις υπηρεσίες εστίασης,
ξενοδοχειακές, καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας και στο πλανόδιο εμπόριο. Επίσης, ένα μέρος των πολιτών τρίτων χωρών το
οποίο δεν μπορεί να καταγραφεί λόγω αδυναμίας εντοπισμού ή ελέγχου, βρίσκεται εγκλωβισμένο στην παράνομη απασχόληση,
σε μορφές εκμεταλλευτικής και/ή εξαναγκαστικής εργασίας μέσω εγκληματικών δικτύων/δικτύων σωματεμπορίας. Οι εργασίες,
στις οποίες συγκεντρώνονται οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι δικαιούχοι επικουρικής και ανθρωπιστικής προστασίας, δεν είναι
ελκυστικές, δεν προσφέρουν κοινωνικό κύρος και θεωρούνται κοινωνικά κατώτερες. Είναι αμειβόμενες ή μη αμειβόμενες εργασίες
εκτός των ορίων της επίσημης απασχόλησης και επειδή δεν είναι εγγεγραμμένες, θεωρούνται κατώτερες από την κοινωνία. Η
Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των 21 χωρών μελών του ΟΟΣΑ, με το 24% του ΑΕΠ της χώρας να διαμορφώνεται από την
άτυπη οικονομία. Επιπλέον, το ποσοστό των ανασφάλιστων εργαζομένων στην Ελλάδα είναι μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο,
στο 37,3%, όπως και το ποσοστό των παράτυπων μεταναστών που εργάζονται, στο 4,4%, ακολουθούμενο από τις ΗΠΑ στο 3,2%
και την Ιταλία στο 2%. Η άτυπη απασχόληση μπορεί να παρέχει ένα είδος «μαξιλαριού» για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και
τους δικαιούχους επικουρικής και ανθρωπιστικής προστασίας εργαζομένους, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν μια θέση εργασίας
στην επίσημη οικονομία, λόγω των σοβαρών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κατά την εύρεση νόμιμης απασχόλησης. Εντούτοις,
η άτυπη απασχόληση έχει επιπτώσεις, τόσο στους ίδιους τους εργαζομένους – μετανάστες, πρόσφυγες και δικαιούχους
επικουρικής και ανθρωπιστικής προστασίας– όσο και στα δημόσια έσοδα, δεδομένου ότι οι εργοδότες δεν συμβάλλουν στα ταμεία
κοινωνικής ασφάλισης.
Το έγγραφο της Στρατηγικής για την ένταξη των Πολιτών Τρίτων Χωρών, της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και
Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών του έτους 2013, περιλαμβάνει επιγραμματικά τα εξής μέτρα:


Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών τρίτων χωρών στον τομέα της πληροφόρησης (μέσω εγχειριδίων, ιστοσελίδων,
τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης, εκστρατειών ενημέρωσης, κλπ).

Πρόσβαση στα προγράμματα και τις υπηρεσίες των οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας για όλους τους πολίτες τρίτων χωρών
(ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των φορέων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης).

Εκπαίδευση των επαγγελματιών φορέων και υπηρεσιών πρώτης γραμμής στις ειδικές ανάγκες διαφόρων ομάδων του
πληθυσμού μέσω της ανάπτυξης της διαπολιτισμικής ικανότητας των δημόσιων υπαλλήλων (επιμόρφωση και ενημέρωση σε
δασκάλους σχολείων όπου φοιτούν παιδιά μεταναστών, αστυνομικών, του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης, του
τομέα της υγείας κλπ)
Εκπαίδευσης ‐ μαθήματα ελληνικής γλώσσας,


Μαθήματα προσανατολισμού,

Επαγγελματική κατάρτιση(μαθήματα κατάρτισης βάσει των συνθηκών εργασίας , και της ζήτησης επαγγελματιών)

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας(ενθάρρυνση του επιχειρείν και της καινοτομίας, υποστήριξη της ίδρυσης επιχειρήσεων εκ
μέρους των πολιτών τρίτων χωρών)

Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων,

Πρόσβαση στη στέγαση(εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην αγορά κατοικίας, καταπολέμηση φαινομένων γκετοποίησηςκλπ)

Πρόσβαση στην υγεία (διευκόλυνση της πρόσβασης πολιτών τρίτων χωρών σε υπηρεσίες υγείας, διασφάλιση παροχής
έκτακτης υγειονομικής περίθαλψης σε χώρους προσωρινής διαμονής και φιλοξενίας, ενημέρωση σε θέματα υγιεινής)

Συμμετοχή στα κοινά (προώθηση της ενεργούς συμμετοχής σε όλες τις πτυχές της συλλογικής ζωής, εκπροσώπηση σε
συλλόγους και οργανώσεις κλπ)
Όλα τα παραπάνω εξετάζονται με στόχο την υιοθέτηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη Μεταναστών και
Προσφύγων, η οποία παρουσιάστηκε στις 18 Ιουλίου 2018 στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.).
Η ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας αποτελεί προτεραιότητα του πολιτικού διαλόγου και
αναπόσπαστο μέρος της εθνικής στρατηγικής για την ένταξη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην Εθνική Στρατηγική για
την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών», της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών
του έτους 2013, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) των δήμων της χώρας τα οποία λειτουργούν
ως συμβουλευτικά όργανα του δήμου, για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ
Η πολιτική και τα μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας αφορούν κάθε πολίτη τρίτης χώρας, χωρίς καμία διάκριση, με
νόμιμο καθεστώς, με προοπτική μόνιμης διαμονής στη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών, νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, έχουν ίση μεταχείριση, ίσα δικαιώματα στην
έκδοση άδειας εργασίας και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στα επιδόματα ανεργίας και στα προγράμματα ενίσχυσης της
απασχόλησης, τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με τους Έλληνες πολίτες. O «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης
και λοιπές διατάξεις» βασικό νομικό εργαλείο για τους νόμιμους μετανάστες και ως εκ τούτου και για την πρόσβασή τους στην
αγορά εργασίας (N. 4251/2014, «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Αρ. 80). Αυτές οι
διατάξεις περιλαμβάνουν: Άρθρο 11: Διαδικασία καθορισμού όγκου εισδοχής για εργασία, Άρθρο 12: Αίτηση μετάκλησης πολιτών
τρίτης χώρας για εξαρτημένη εργασία, Άρθρο 13: Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για εποχική εργασία, Άρθρο 14: Αίτηση
μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για αλιεργάτες, Άρθρο 15: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία,
Άρθρο 16: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας
(πρόσφυγες και δικαιούχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας) έχουν δικαίωµα πρόσβασης στην εξαρτηµένη εργασία, στην
παροχή υπηρεσιών ή έργου ή στην άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας, µε τους ίδιους όρους που προβλέπονται
για τους ηµεδαπούς, εφόσον είναι κάτοχοι άδειας διαµονής σε ισχύ σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, σύμφωνα με το
Άρθρο 71 του Ν. 4375/2016: Οι αιτούντες διεθνή προστασία, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης
διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και εφόσον κατέχουν «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίο
αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού», τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 στ. κδ΄ του Π.Δ. 113/2013 (Α΄
146) του άρθρου 41 παράγραφος 1 (δ) του παρόντος και του άρθρου 8 παρ. 1 στ. δ΄ του Π.Δ. 114/2010 αντίστοιχα, έχουν δικαίωμα
πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία ή την παροχή υπηρεσιών ή έργου.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών ένταξης,
αφορούν κυρίως στην έλλειψη πόρων, προσωπικού και εγκαταστάσεων, λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών είναι σημαντική η παροχή χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων αλλά και έκτακτων
μέτρων από τη πλευρά της Ε.Ε. καθώς και η δράση των φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Επιπρόσθετα, ανεξαρτήτως της
οικονομικής κατάστασης ή του βαθμού οργάνωσης που διαθέτει το κάθε κράτος υποδοχής, ο μεγάλος όγκος εισροών, αποτελεί
μία πρόκληση ως προς τη διαδικασία της υποδοχής και ένταξης των νέο‐εισερχομένων πληθυσμών, πολύ περισσότερο για μια
χώρα μικρή όπως η Ελλάδα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
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