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ΕΚΑ 
 

2.  Οι πολιτικές για την µετανάστευση 
 

- Ποια η κατάσταση των µεταναστών εργαζοµένων στην χώρα σας και στην 

περιοχή σας;  

Η µετανάστευση αποτελεί µεγάλη πρόκληση για τις χώρες υποδοχής µεταναστών, η οποία 

προσφέρει µεν δυνατότητες που µπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της οικονοµίας, όµως   

ταυτόχρονα µπορεί να οδηγήσουν σε φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού και υπονόµευσης της 

κοινωνικής συνοχής. Η Ελλάδα από χώρα προέλευσης των µεταναστών στο παρελθόν έχει 

µετατραπεί σε χώρα υποδοχής, καθώς τα τελευταία χρόνια τα µεταναστευτικά ρεύµατα αυξήθηκαν 

απότοµα και ραγδαία. Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, στην χώρα µας βρίσκονται 762.191 

µετανάστες, 415.552 άνδρες και 346.639 γυναίκες.  

Ο αριθµός των µεταναστών αντιστοιχεί στο 7,0% του πληθυσµού της χώρας, ενώ η αναλογία στην 

κατά φύλο εξέταση είναι µεγαλύτερη στους άνδρες έναντι των γυναικών (7,7% έναντι 6,3%). 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των µεταναστών προέρχεται από την Αλβανία 57,5% (438.036 άτοµα), 

ενώ από τις 24 κυριότερες χώρες προέλευσης /αποστολής οι 20 είναι από την Ευρώπη 10 από την 

Ασία, 2 από την Βόρεια Αµερική και από µία χώρα η Αυστραλία και η Αφρική. Σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, τα 3/4 των µεταναστών προέρχονται από την Ευρώπη, ένα 14,0% από τις χώρες τις 

Ασίας, από τις Ηνωµένες Πολιτείες και τον Καναδά το 3,2%, από την Αυστραλία το 1,2%, την 

Αφρική το 1,0% και το υπόλοιπο 6,2% από τις υπόλοιπες χώρες, ( διάγραµµα 1).  

Σ’ ότι αφορά  στους λόγους εγκατάστασης, όπως αυτοί δηλώνονται από µετανάστες σε σχετικές 

έρευνες, πάνω από το ήµισυ δήλωσε ότι ήρθε στην Ελλάδα για εργασία (54,2%), ενώ ένα 

σηµαντικό µέρος το οποίο ξεπερνά το 1/5 αυτών δηλώνει άλλο λόγο. Ένα  13%  δηλώνει ως λόγο 

εγκατάστασης την επανένωση της οικογένειας, τον επαναπατρισµό ή την παλιννόστηση περίπου το 

7%, την αναζήτηση ασύλου ή ως πρόσφυγες το 1,3% και 0,3% αντίστοιχα, ενώ για σπουδές έχει 

εισέλθει το 2,7% των µεταναστών. 
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, πλην Αλβανίας 
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Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσµού 2001, πίνακας 3. Αλλοδαποί κατά υπηκοότητα, φύλο και κύριο 

λόγο εγκατάστασης στην Ελλάδα. 

Στην Ελλάδα  απασχολούνται  περί τους 391.700 µετανάστες, ενώ οι άνεργοι πλησιάζουν τις 

40.000. Σηµειωτέον ότι το µέσο ποσοστό ανεργίας των µεταναστών είναι µικρότερο από το µέσο 

της χώρας (9,2% έναντι 11,0%). Το ποσοστό ανεργίας των ανδρών µεταναστών είναι µικρότερο, 

ενώ των γυναικών µεγαλύτερο, από το µέσο ποσοστό ανεργίας των µεταναστών (8,0% και 11,9% 

αντίστοιχα).  Η απασχόληση των αλλοδαπών βρίσκεται κυρίως στην µισθωτή απασχόληση (περίπου 

90%), το 6,5%, δηλώνει ότι αυτοαπαπαχολείται, ποσοστό  2,8% αυτών είναι εργοδότες και το 

1,7% ανήκει στα συµβοηθούντα και µη αµειβόµενα µέλη. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

µεταναστών εργάζεται σε χειρωνακτικά επαγγέλµατα, ειδικότερα στην οικοδοµή και σε άλλα δοµικά 

έργα, µεγάλο ποσοστό εργάζεται ως τεχνίτες, χειριστές µηχανηµάτων, ως µισθωτοί ειδικευόµενοι 

γεωργοί και κτηνοτρόφοι κά.  Η πλειονότητα των µεταναστριών γυναικών, πάνω από το ήµισυ, 

συγκεντρώνεται σε επαγγέλµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών και καθαρισµού, απασχολείται 

σε ανειδίκευτη χειρωνακτική εργασία, ενώ σηµαντική είναι και η παρουσία τους στην πώληση σε 

καταστήµατα και υπαίθριες αγορές, ενώ πολύ χαµηλά ποσοστά παρατηρούνται στην απασχόληση 

των µεταναστών σε επιστηµονικά και τεχνολογικά επαγγέλµατα, παρότι διαπιστώνεται ότι τα 

γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τα εκπαιδευτικά και επαγγελµατικά τους προσόντα. 
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- Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες της οργάνωσής σας για την προστασία  των 

µεταναστών εργαζοµένων  σε καιρό κρίσης.  

Από τα τέλη της δεκαετίας του ΄90  τις δραστηριότητες των συνδικάτων συνοδεύει το δίπτυχο: 

«κατανόηση του φαινοµένου της µετανάστευσης-προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών», 

και υπάρχει µια διαρκής ενασχόληση µε το θέµα.  

Ενδεικτικά αναφέρουµε: το Ινστιτούτο Εργασίας από το 1992 ασχολείται  µε την  ποσοτική και 

ποιοτική καταγραφή των αλλοδαπών εργαζοµένων, το 1993  παρουσιάσθηκε η πρώτη 

εµπεριστατωµένη µελέτη από την µεριά των συνδικάτων, το 1994  οργανώνεται σεµινάριο  µε 

θέµα τις Εθνικές µειονότητες, την ισότητα ευκαιριών και τους ξένους εργάτες, όπου αναλύθηκαν 

όλες οι πτυχές του µεταναστευτικού φαινοµένου, το 1995 το ΕΚΑ  εξέδωσε εγχειρίδιο που 

αφορούσε στους «παράνοµους» αλλοδαπούς εργαζοµένους. Παράλληλα  διενήργησε δηµοσκόπηση 

στο Λεκανοπέδιο για τις «παρενέργειες» της µετανάστευσης στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης 

και την γενικότερη αντιµετώπιση των αλλοδαπών εργαζοµένων απ’ το σύνολο της κοινής γνώµης. 

Ακολούθησαν πολλές παρόµοιες δράσεις, ενώ το 2004 στο πλαίσιο του EQUAL πραγµατοποιήθηκαν 

νέες επιστηµονικές µελέτες και υλοποιήθηκαν συγκεκριµένες δράσεις. Το 2004 το ΕΚΑ συµµετέσχε 

στο πρώτο Συνδικαλιστικό Συνέδριο των Πρωτευουσών της Νοτίου Ευρώπης και της Βορείου 

Αφρικής µε θέµα: Τα Βορειο-αφρικανικά µεταναστευτικά  ρεύµατα στην Ευρώπη του Νότου». Τα  

ελληνικά συνδικάτα στηρίζουν το φόρουµ µεταναστών στις διεκδικήσεις του για την αντιµετώπιση 

εργασιακών προβληµάτων κ.ά.   

Η στήριξη είναι αδιάλειπτη και καθοριστική όπως στο παράδειγµα  που ακολουθεί και αφορά στην 

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας των µη καταγεγραµµένων αλλοδαπών:  

Το 2000 µε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ανατίθενται αστυνοµικά καθήκοντα σε όλο το 

προσωπικό των δηµοσίων νοσοκοµείων, διατάσσοντας να  µην συναλλάσσεται παρά µόνο για 

επείγοντα περιστατικά – µε ανεπίσηµους αλλοδαπούς και να ειδοποιεί την αστυνοµία. Η αντίδραση 

της Ένωσης Ιατρών Νοσοκοµείων Αθηνών-Πειραιώς ήταν ακαριαία. Οι νοσοκοµειακοί γιατροί 

αρνήθηκαν να εφαρµόσουν την εγκύκλιο απειλώντας µε διαγραφή τα µέλη τους που θα ενέδιδαν. 

Έτσι η  εγκύκλιος ακυρώθηκε στην πράξη. Ανάλογη επαγρύπνηση των συνδικάτων των 

εργαζοµέων υπάρχει πάντα για  την πρόληψη ανάλογων φαινοµένων.  
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Γραφείο στήριξης µεταναστών 

Το ΕΚΑ έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες  για την διεκόλυνση των µεταναστών εργαζοµένων. 

Από το 1990,  όταν  προέκυψε το πρώτο κύµα µεταναστών, ανέπτυξε δράσεις για την στήριξή 

τους όπως: συνεργασία  µε τις κοινότητες των µεταναστών, εκπαίδευση εκπροσώπων τους σε 

θέµατα εργασιασκών δικαιωµάτων, Υγεία και Ασφάλειας στην εργασία κ.ά, δηµιουργία γραφείου  

ενηµέρωσης. Ακόµη, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων όπως η πρωτοβουλία Equal έχει 

συµµετάσχει στην παραγωγή µελετών και την διενέργεια ερευνών από  πολλούς χώρους δουλειάς 

και πολλά επαγγέλµατα  που ασκούν µετανάστες (τουρισµός, κατασκευές, χώρος της υγείας, 

υπηρεσίες καθαρισµού κ.ά).  Το Γραφείο συνεργάζεται  µε όλες τις αρχές που εµπλέκονται µε 

θέµτα µεταναστών όπως ο ∆ήµος, η Νοµαρχία, η Περιφέρεια κ.ά. Μια καλή συνεργασία υπάρχει 

επίσης µε ΜΚΟ.  

 

- Ποιες διεκδικητικές προτάσεις έχετε κάνει για να ενώσετε  όλους τους µισθωτούς 

ενάντια στην εκµετάλλευση  των εργαζοµένων και την αξιοπρέπεια στην 

εργασία;  

Τα συνδικάτα στην Ελλάδα πρωτοστατούν προκειµένου οι βασικές πτυχές της πολιτικής για την 

µετανάστευση, να κινούνται στην κατεύθυνση µετανάστες-ισότιµοι πολίτες και αφορούν:  

α) στην οικογενειακή συνένωση, 

 β) στο ζήτηµα των πολιτικών προσφύγων, 

 γ) στη νοµιµοποίηση, την κοινωνικο-οικονοµική ένταξη των µεταναστών και την εξασφάλιση της 

κοινωνικής συνοχής,  

δ) στην λειτουργία και οργάνωση των εκπαιδευτικών θεσµών, και  

ε) στην συνεργασία µε τις χώρες προέλευσης των µεταναστών, ώστε να προστατεύονται τα 

δικαιώµατα των ελλήνων και των αλλοδαπών εργαζοµένων αλλά και όλων των πολιτών από τις 

δυσµενείς συνέπειες της λαθροµετανάστευσης.   

ΤΟ ΣΚ στην Ελλάδα  εκφράσθηκε εξ αρχής υπέρ της δίκαιης και ισότιµης µεταχείρισης  των 

αλλοδαπών συναδέλφων. Στις θέσεις που το ελληνικό ΣΚ έχει αναπτύξει σχετικά µε την 

µετανάστευση  αναφέρεται σταθερά ότι  όσοι αλλοδαποί διαµένουν και εργάζονται στην Ελλάδα, 

αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των εργαζοµένων της χώρας. Έτσι τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι οικονοµικοί µετανάστες, καθώς και όλα τα ζητήµατα που ανακύπτουν, 

εντάσσονται αδιακρίτως στα ευρύτερα καθήκοντα του ελληνικού ΣΚ και αντιµετωπίζονται ισότιµα.  
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Κατά την διάρκεια των τελευταίων 15 ετών τα ελληνικά συνδικάτα αναγκάσθηκαν πολλές φορές να 

επέµβουν και να προτείνουν βελτιώσεις στις κυβερνητικές παρεµβάσεις για την µετανάστευση και 

πολλές φορές προχώρησαν µε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες στη προάσπιση των  δικαιωµάτων των 

αλλοδαπών εργαζοµένων. Κατά την άποψή µας η νοµοθεσία για τους αλλοδαπούς εργαζοµένους 

δεν πρέπει να έχει αστυνοµικό χαρακτήρα. Με γνώµονα την αρχή της ισότητας των δικαιωµάτων 

µεταξύ αλλοδαπών και ελλήνων εργαζοµένων, τα επιµέρους καθήκοντα συνίστανται στην 

προαγωγή της ίσης µεταχείρισης, ως προς τις απολαβές,, τις συνθήκες και τους όρους εργασίας. Το 

ίδιο ισχύει σε σχέση µε τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των αλλοδαπών, για όσο διάστηµα αυτοί 

βρίσκονται στη χώρα, καθώς επίσης, και για την κατοχύρωση και αναγνώρισή τους κατά την 

επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής. Η διεκδίκηση ίσων ασφαλιστικών δικαιωµάτων βασίζεται 

στην παραδοχή ότι  η ανασφάλιστη εργασία πλήττει βάναυσα τα δικαιώµατα των αλλοδαπών 

εργατών, λειτουργεί ως µοχλός πίεσης προς χαµηλότερες αποδοχές για το σύνολο των 

εργαζοµένων και αυξάνει αδικαιολόγητα το κέρδος της  εργοδοτικής πλευράς.  

 

- Ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να πάρουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των 

Πρωτευουσών προκειµένου να εµπλακούν στις µεταναστευτικές πολιτικές;  

 

Η σταδιακή µετατροπή όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες υποδοχής µεταναστών 

καθιστά τη µεταναστευτική εισροή ως ένα κοινό χαρακτηριστικό των κρατών-µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τον στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

και την προοπτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδυάζεται όλο και πιο στενά µε την 

αναγκαιότητα χάραξης µιας ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής. 

Οι κύριες κατευθύνσεις της πολιτικής θα πρέπει να βασίζονται σε θεµελιώδεις αρχές και κύριους 

άξονες που θα προσαρµόζονται στις ανάγκες όλων των ευρωπαϊκών µεταναστευτικών πολιτικών. 

Γι’ αυτό τον λόγο και ανεξάρτητα από τις εθνικές ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες µιας χώρας όλα τα 

κράτη-µέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες αρχές: 

 Η ασφάλεια των συνόρων αποτελεί βασικό άξονα χάραξης µεταναστευτικής πολιτικής αλλά 

πρέπει να ακολουθεί και όχι να προηγείται της διαφύλαξης της εσωτερικής κοινωνικής 

συνοχής και αλληλεγγύης. 

 Καµία µεταναστευτική πολιτική δεν µπορεί να πετύχει εάν δεν σχεδιασθούν επιµελώς 

εθνικές πολιτικές ένταξης και ενσωµάτωσης των   ήδη  εγκατεστηµένων και νόµιµων 

µεταναστών αλλά και εκείνων που εισέρχονται και εγκαθίστανται µε νόµιµους όρους. 



 
 

6

 ∆ιαµόρφωση ευρωπαϊκού πλαισίου µεταναστευτικής πολιτικής µε  δυνατότητα περιθωρίων 

νοµικής ρύθµισης και εξειδίκευσης των    µεταναστευτικών µέτρων στο επίπεδο της 

περιφέρειας ακόµη και της      τοπικής κοινωνίας. 

 Η αξιοποίηση της εµπειρίας των χωρών υποδοχής µεταναστών είναι   πολύτιµη για τις νέες 

χώρες υποδοχής µεταναστών. 

Μετά την εγκατάλειψη της ιδέας των εθνικών πολιτικών µετανάστευσης που µε διάφορους τρόπους 

συνέπλεαν µε την λογική της «µηδενικής µετανάστευσης», η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 

διαµορφώσει σταδιακά ένα νέο κοινό πλαίσιο άσκησης µεταναστευτικής πολιτικής, οι αρχές της 

οποίας είναι οι εξής: 

 Ολοκληρωµένη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών, η οποία θα εξισορροπεί τις εισόδους 

για ανθρωπιστικούς και οικονοµικούς λόγους,  καταπολεµώντας την παράνοµη είσοδο, 

ειδικά δε την είσοδο διαµέσου   των παράνοµων κυκλωµάτων. 

 ∆ίκαιη µεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν και  εργάζονται σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Συνεργασία µε τις χώρες προέλευσης για την ρύθµιση των  µεταναστευτικών ροών. 

 Μακροπρόθεσµη επιδίωξη ύπαρξης κοινής πολιτικής αναφορικά µε το   πολιτικό άσυλο. 

Έτσι η προοπτική ανάπτυξης µιας ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής θα πρέπει να αφορά 

τουλάχιστον τις παρακάτω πλευρές του µεταναστευτικού φαινοµένου, όπως: 

 Την κοινωνικο-οικονοµική ένταξη των µεταναστών η οποία απαιτεί  πολιτικές (απασχόληση, 

επαγγελµατική κατάρτιση, κοινωνική  προστασία, εκπαίδευση µεταναστών) οι οποίες 

αφορούν τόσο τους µετανάστες, όσο και τις κοινωνίες υποδοχής.. 

 την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών θεσµών, µε την έννοια     ότι η 

εκπαίδευση αποτελεί µαζί µε την οικογένεια, βασικό παράγοντα  κοινωνικοποίησης. 

 Την συνεργασία µε τις χώρες αποστολής των µεταναστών, µε την έννοια  της παροχής 

οικονοµικής βοήθειας, µε σκοπό µακροπρόθεσµα να  εκλείψουν οι συνθήκες που ευνοούν 

τη µετανάστευση, καθώς και µε τον έλεγχο της παράνοµης µετανάστευσης και της 

µετακίνησης προσφύγων. 
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