
 

                                                       

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

 

                    

 

 

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

 

ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 

Επιβλέπουσα: ∆ρ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 



Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΣΤΑ  2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ........................................................................................... 4 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ................................................................................................ 5 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.................................................................................................................. 6 

ABSTRACT .................................................................................................................. 8 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................. 11 

ΙΙ. ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ................................................................................................................ 13 

Α. Το µεταναστευτικό φαινόµενο και το Νοτιο-Ευρωπαϊκό µοντέλο ................... 13 

Α1. Ορισµός της µετανάστευσης .......................................................................... 13 

Α2.  Αίτια της µετανάστευσης .............................................................................. 15 

Α3. Το νότιο-ευρωπαϊκό µεταναστευτικό µοντέλο και η Ελλάδα ..................... 16 

Β.Ο ρόλος των γυναικών στη µεταναστευτική διαδικασία .................................... 20 

Β1. Χαρακτηριστικά των γυναικών µεταναστριών- Λόγοι µετανάστευσης ..... 20 

Β2.Το πορτρέτο των γυναικών µεταναστριών στην Ελλάδα ............................. 21 

Β2.1. Υπηκοότητα και φύλο των µεταναστών................................................. 21 

Β2.2 Η διαδικασία της οικογενειακής συνένωσης .......................................... 26 

ΙΙΙ. Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ .................................... 30 

Α. Η θέση των γυναικών στη κοινωνία .................................................................... 30 

Α1. Η κοινωνική ένταξη των µεταναστών ........................................................... 30 

Α1.1. Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την κοινωνική ένταξη ................................ 34 

Α1.2. Προγράµµατα για την  ένταξη των γυναικών µεταναστριών στην 

Ελλάδα ................................................................................................................ 37 

Α2. Γυναίκες σύζυγοι Ευρωπαίων πολιτών ......................................................... 40 

Α3.Φαινόµενο µικτών γάµων και προβληµατισµοί: στοιχεία από την 

Περιφέρεια Αττικής  ∆ΑΜ Ν. ΑΘΗΝΩΝ ............................................................ 43 



Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΣΤΑ  3

Β. Η πρόσβαση των γυναικών µεταναστριών στην απασχόληση και οι 

εργασιακές τους σχέσεις ............................................................................................ 46 

Β1. Γυναίκες και εργασία. Η θηλυκοποίηση της εργασίας ................................ 46 

Β2. Η αντιµετώπιση των µεταναστών ως εργατικού δυναµικού από το Κράτος . 48 

Β3. Εργασιακά προβλήµατα των γυναικών µεταναστριών ................................ 52 

Γ. Το ζήτηµα της παράνοµη διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων ....................... 53 

Γ1. Χαρακτηριστικά της παράνοµης διακίνησης των γυναικών µε σκοπό 

την  οικονοµική και σεξουαλική εκµετάλλευση .............................................. 54 

Γ2. Μέθοδοι και χαρακτηριστικά των διακινητών ........................................ 57 

Γ3. Κοινωνικοί και οικονοµικοί παράγοντες που ευνοούν την εµπορία 

ανθρώπων για    οικονοµική ή/ και σεξουαλική εκµετάλλευση ..................... 58 

Γ4. Το φαινόµενο του trafficking στην Ελλάδα .............................................. 60 

Γ5. ∆υσκολίες αντιµετώπισης του φαινοµένου- Πολιτικές και τρόποι 

διαχείρισης .......................................................................................................... 63 

Γ6. Νοµοθεσία για την εµπορία ανθρώπων ..................................................... 67 

ΙV.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ............................................................ 71 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ....................................................................................................... 77 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ........................................................................................................... 82 

 



Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΣΤΑ  4

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Πίνακας 1.  Αλλοδαποί στην Νότια Ευρώπη, 1988-89 ............................................ 16 

Πίνακας 2. Aλλοδαποί κατά υπηκοότητα και φύλο, 2001 ...................................... 22 

Πίνακας 3. Υπήκοοι τρίτων χωρών-άδειες διαµονής εν ισχύ την 30.4.2007 ........ 22 

πίνακας 4.  Ισχυρές κατηγορίες................................................................................. 25 

Πίνακας 5. Γυναίκες σύζυγοι που έχουν έρθει στην Ελλάδα µέσω της διαδικασίας 

της οικογενειακής συνένωσης βάσει του νόµου 3386/2005 το έτος 2006 .............. 28 

Πίνακας 6.  Εθνικές οµάδες συζύγων Ελλήνων/Ευρωπαίων πολιτών .................. 41 

Πίνακας 7. Μετανάστευση γυναικών ....................................................................... 48 

Πίνακας 8. Θύµατα εµπορίας ανθρώπων- Σωµατεµπορίας (Άρθρα 323
Α
& 351) 

(1/1/2003 έως 30/6/2006) ............................................................................................ 60 

Πίνακας 9. ∆ράστες Εµπορίας Ανθρώπων Σωµατεµπορίας (Άρθρα 323
Α 

& 351)62 

Πίνακας 10. Σύνολο αδειών διαµονής σύµφωνα µε το άρθρο 44 παρ.7 του 

ν.2910/2001 .................................................................................................................. 69 

Πίνακας 11. Σύνολο αδειών διαµονής σύµφωνα µε το άρθρο 44 παρ.7 του 

ν.2910/2001 .................................................................................................................. 69 

Πίνακας 12. Σύνολο αδειών διαµονής σύµφωνα µε το άρθρο 46 του ν.3386/2005 .....   69 

 

 

 

 

 



Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΣΤΑ  5

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

∆ΑΜ                          ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

∆ΝΤ   ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

Ε.Ε.    Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΚ    Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

ΕΛΑΣ   Ελληνική Αστυνοµία 

ΕΟΚ   Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 

ΕΣΥΕ    Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

ΕΣ∆   Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης 

ΕΣ∆ΕΝ  Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη 

ΙΜΕΠΟ  Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Μ.Κ.Ο.     Μη Κυβερνητικός Οργανισµός 

ΜΜΕ   Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

ΚΥΑ   Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Ο.Α.Ε.∆   Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού 

ΟΗΕ    Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών 

Ο.Κ.Ε.   Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 

ΟΤΑ   Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΠΓ∆Μ   Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία. της Μακεδονίας 

ΥΠΕΣ∆∆Α Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης 

 

 

 

   



Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΣΤΑ  6

Περίληψη 

 

Η εργασία αυτή είναι µια προσπάθεια να παρουσιάσει το πώς είναι διαµορφωµένη η 

θέση των µεταναστριών στην ελληνική κοινωνία, τα βασικότερα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν στο χώρο της εργασίας και τους τρόπους ενσωµάτωσης των  

γυναικών στο κοινωνικό περιβάλλον. 

Αρχικά παρουσιάζεται η εξέλιξη της µεταναστευτικής διαδικασίας και του 

φαινοµένου, η πορεία των µεταναστριών και τα χαρακτηριστικά που τις 

διαφοροποιούν από τους άνδρες µετανάστες. Παρατίθενται στατιστικά στοιχεία για 

την  εθνική διαστρωµάτωση των µεταναστριών καθώς και στοιχεία της οικογενειακής 

επανένωσης, που αντανακλούν σε µεγάλο βαθµό την σύνθεση των µεταναστών και τη 

διεύρυνση του νέου µεταναστευτικού µοντέλου που προβάλλει έντονα την ένωση της 

οικογένειας των υπηκόων τρίτων µελών. ∆ιαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των 

µεταναστών επιθυµεί να παραµείνει στην Ελλάδα να δοµήσει τη νέα  ζωή του µακριά 

από τη χώρα καταγωγής. 

Σε επόµενο κεφάλαιο καταγράφονται οι πολιτικές ένταξης που έχουν θεσπιστεί σε 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τους µετανάστες και το έλλειµµα αναφορικά µε τα 

προγράµµατα κοινωνικής ένταξης για την οµάδα των γυναικών µεταναστριών. 

Περιγράφεται το φαινόµενο των µικτών γάµων, η διαδικασία των συνεντεύξεων που 

λαµβάνουν χώρα στη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και οι βασικοί 

απορριπτικοί λόγοι των αιτηµάτων για άδεια παραµονής στις αλλοδαπές. 

Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η θέση των µεταναστριών στο χώρο της 

εργασίας και τα βασικά προβλήµατα που δυσκολεύουν τη ζωή των µεταναστών και 

δηµιουργούν δυσµενείς συνθήκες διαβίωσης. Επιπλέον η επαφή των µεταναστών µε 

τις αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες παρουσιάζεται από σχετικές έρευνες και από 

φορείς που έρχονται σε επαφή µε µετανάστες µε ιδιαιτέρες δυσκολίες και  εµπόδια 

που δεν επιτρέπουν σε πολλές περιπτώσεις τη διεκπεραίωση υποθέσεων. 

Ένα βασικό πρόβληµα που αναλύεται πιο διεξοδικά είναι η παράνοµη διακίνηση και 

εµπορία ανθρώπων για σεξουαλική ή/και οικονοµική εκµετάλλευση. ∆ίνονται 

πληροφορίες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  αυτής της άτυπης µορφής 

απασχόλησης, περιγράφονται οι µέθοδοι και οι τρόποι διακίνησης και γίνεται µια 

προσπάθεια να αποτυπωθούν οι πιο σηµαντικές δυσκολίες που καθιστούν το 
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φαινόµενο αυτό µη αντιµετωπίσιµο. Παρατίθενται µια σειρά από προτάσεις που 

δοµούνται και αναπτύσσονται πάνω στο τρίπτυχο πρόληψη-προστασία-καταστολή. 

Τέλος κατατίθενται τα συµπεράσµατα αυτής της εργασίας και οι προτάσεις που 

προκύπτουν από τους προβληµατισµούς και την καταγραφή των δυσκολιών και 

προβληµάτων των µεταναστριών. Η παρέµβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης και ο 

ρόλος της στην ανάπτυξη πολιτικών προσανατολισµένων στη βελτίωση των 

συνθηκών  διαβίωσης των µεταναστριών-µεταναστών είναι καθοριστική και 

απαραίτητη. 

 

Λέξεις κλειδιά 

Γυναίκες µετανάστριες, οικογενειακής επανένωση, εργασία, παράνοµη διακίνηση και 

εµπορία ανθρώπων για σεξουαλική ή/και οικονοµική εκµετάλλευση, κοινωνική 

ένταξη, µικτοί γάµοι. 
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Abstract 

 

This essay basically deals with the structure and the role of women migrants in the 

Greek society, the main problems faced in their working environment, as well as their 

integration in the society. 

At the beginning, I present an outline of the migration phenomenon and the main 

differences between male and female migrants. Statistical data are used in order to 

present the multinational origin of women migrants and fundamental aspects of 

family reunification. This was intended in order to emphasize in the great application 

of the new immigration model where the point is to join the family member that are 

apart. It is strongly concluded that the majority of the migrants wishes to structure 

their lives away from their country of origin.  

The following chapter focuses to the integration policy in national and European level 

and the lack of social integration programs for the group of women migrants. 

Phenomenon of multicultural marriage is presented and the interview procedure that 

take place in the Directorate of Foreigners and Migrants as well as the rejection 

reasons for residence permission.  

Then I describe the basic problems that aggravate life of migrants mainly in their 

working environment. Moreover, migrants’ communication with civil authorities, 

through the conclusion of several surveys, is presented as one of the most crucial 

factors that impede the solution of their essential cases. 

A basic problem efficiently described in this chapter is human trafficking. Several 

parameters of this quite difficult resolving problem are analytically described as well 

as the main characteristics and working ways of trafficking. Finally, numerous 

suggestions are presented forming the scheme of precaution-protection-prevention. 

Finally, the conclusions and the proposals of this essay come from the difficulties and 

problems of women migrants. Local administration could and should be the main 

operation tool for the development of policies orientated to the amelioration of living 

condition.  
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Ο ρόλος της γυναίκας στη µεταναστευτική διαδικασία  είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικός, καθώς έχει συµβάλλει καθοριστικά και έχει επηρεάσει τον τρόπο και τον 

τόπο µετακίνησης, το είδος της µετανάστευσης και το βαθµό ένταξης των 

µεταναστών στη χώρα υποδοχής (οικογένεια). Συγκριτικά µε προηγούµενες 

περιόδους η γυναίκα αποφασίζει και ορίζει την πορεία της ζωής  της ανεξάρτητα από 

την ύπαρξη συζύγου – συντρόφου και παρουσιάζεται  περισσότερο αυτόνοµη και 

έτοιµη να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες της µετανάστευσης.  

Οι γυναίκες µετανάστριες αποτελούν µεγάλο κοµµάτι του µεταναστευτικού 

πληθυσµού και ταυτόχρονα οµάδα που δεν έχει κυρίαρχο λόγο.  Πιο συγκεκριµένα 

είναι η οµάδα αυτή που δέχεται περισσότερους σωρευτικούς αποκλεισµούς λόγω του 

φύλου ενισχυόµενους από την έλλειψη µόρφωσης και τη διαφορετική εθνική 

ταυτότητα.   

Η σχετική βιβλιογραφία  αφορά κυρίως τη µελέτη του µεταναστευτικού 

φαινοµένου γενικά χωρίς να εξετάζει τις ουσιώδεις διαφορές και τα προβλήµατα  των 

γυναικών. Αποσπασµατικές µελέτες και άρθρα έχουν καταγράψει ότι η µελέτη της 

γυναικείας µετανάστευσης υποδεικνύει την ανάγκη για µια συνολική και 

ολοκληρωµένη έρευνα που αφενός θα δείχνει την ουσιαστική συµβολή της γυναίκας 

στη µετανάστευση και αφετέρου θα παρουσιάζει τα προβλήµατα που χρήζουν 

αντιµετώπιση έτσι ώστε να αρθούν τα φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού.  

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στη γυναίκα µετανάστρια, στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από τον άντρα µετανάστη, τα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζει στην εργασία και στον τρόπο που ενσωµατώνεται και εντάσσεται 

στο νέο κοινωνικό περιβάλλον.  

Γίνεται µια προσπάθεια να παρουσιαστούν τα προβλήµατα των µεταναστριών 

στο χώρο εργασίας µε ιδιαίτερη αναφορά στην παράνοµη διακίνηση τους για 

οικονοµική ή/και σεξουαλική εκµετάλλευση (trafficking). Το φαινόµενο αυτό 

αποτελεί µια παγκόσµια µορφή οργανωµένου εγκλήµατος όπου τα τελευταία χρόνια 

έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις και έχει ενεργοποιήσει διεθνείς και ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς. Η επίλυση αυτού του σοβαρού ζητήµατος επιτάσσει οργανωµένες και 

συντονισµένες ενέργειες από φορείς κρατικούς και µη.  
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Επιπρόσθετα θα γίνει αναφορά στην θέση της γυναίκας στην κοινωνία, στους 

τρόπους ενσωµάτωσης της  και θα παρουσιαστεί το φαινόµενο των µικτών γάµων. Η 

ένωση ζευγαριών διαφορετικής εθνικότητας, φυλής ή χρώµατος αποτελεί   

συνηθισµένο φαινόµενο. Στην εργασία περιγράφεται η διαδικασία έγκρισης των 

αιτηµάτων που υποβάλλουν τα µικτά ζευγάρια στην Περιφέρεια Αττικής για 

χορήγηση άδειας διαµονής σύµφωνα µε τον τελευταίο νόµο 3386/2005. Μέσα από 

στοιχεία που προκύπτουν από συνεντεύξεις στελεχών της αρµόδιας υπηρεσίας 

προκύπτουν κοινωνιολογικά και ανθρωπολογικά συµπεράσµατα σχετικά µε 

προβληµατικές περιπτώσεις µικτών γάµων που µαρτυρούν την παραβατική 

συµπεριφορά αλλοδαπών γυναικών.   

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος 

της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του τµήµατος της Μεταναστευτικής 

Πολιτικής, το χρονικό διάστηµα Ιουλίου – Σεπτεµβρίου 2007. Αντλεί πληροφορίες 

από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, από συγκεκριµένες ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις, καθώς και ενηµερωτικό υλικό από την Περιφέρεια Αττικής και πιο 

συγκεκριµένα από τη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του ∆ήµου 

Αθηναίων και το αντίστοιχο τµήµα του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.  
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ΙΙ. ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

 

Α. Το µεταναστευτικό φαινόµενο και το Νοτιο-Ευρωπαϊκό µοντέλο 

 

Α1. Ορισµός της µετανάστευσης  

 

         Ως µετανάστευση ορίζουµε τη φυσική µετάβαση ατόµων και οµάδων από µία 

κοινωνία σε κάποια άλλη (Eisenstadt, 1953) ή κάθε γεωγραφική µετακίνηση µεγάλου 

αριθµού ατόµων (Sauvy, 1996) ή τη µεταφορά ανθρώπινου και εργατικού δυναµικού 

από µία περιοχή σε κάποια άλλη (Castles & Kosack, 1973). Στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ως µετανάστες ορίζονται οι υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε. 

που έχουν εισέλθει νόµιµα ή παράτυπα στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ε.Ε. µε 

σκοπό την εγκατάσταση και την ανεύρεση προσωρινής ή µόνιµης εργασίας. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται οι πιο κοινές κατηγοριοποιήσεις των µεταναστών/-

τριών (Castles,2000):  

Οι προσωρινοί οικονοµικοί µετανάστες/-τριες είναι τα άτοµα που µεταναστεύουν 

για περιορισµένη χρονική περίοδο, προκειµένου να εργαστούν, να βελτιώσουν τις 

συνθήκες διαβίωσής τους και να αποστείλουν τα χρήµατα στην πατρίδα τους. 

Οι ανεπίσηµοι ή οι µη εγγεγραµµένοι µετανάστες/-τριες είναι τα άτοµα που 

µετακινούνται σε µια χώρα, συνήθως για αναζήτηση απασχόλησης, χωρίς να 

διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες και έγγραφα για τη νόµιµη απασχόληση και 

διαµονή τους. 

Οι εξειδικευµένοι/-ες εργαζόµενοι/-ες και οι επιχειρηµατίες µετανάστες/-τριες 

είναι ανώτεροι υπάλληλοι, στελέχη, τεχνικοί, οι οποίοι/-ες µετακινούνται στις 

εσωτερικές αγορές εργασίας των πολυεθνικών εταιριών και των διεθνών οργανισµών 

ή επιδιώκουν την απασχόλησή τους στις διεθνείς αγορές ως άτοµα που διαθέτουν 

εξαιρετικές δεξιότητες.  

Η εξαναγκαστική µετανάστευση µε την ευρεία έννοια περιλαµβάνει τόσο τους 

πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, όσο και τα άτοµα που έχουν αναγκαστεί να 

µετακινηθούν εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι οι περιβαλλοντικές 

καταστροφές, οι πόλεµοι, κ.λπ.   

Οι µετανάστες/-τριες οικογενειακής επανένωσης είναι τα εξαρτηµένα µέλη της 

οικογένειας, δηλαδή γυναίκες και παιδιά που µεταναστεύουν ακολουθώντας τους 

συζύγους τους ή την οικογένειά τους αντίστοιχα. Οι περισσότερες χώρες 
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αναγνωρίζουν, κατ’ αρχήν, το δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση για τους/τις 

µετανάστες/-τριες που έχουν άδεια παραµονής.  

       Το φαινόµενο της µετανάστευσης µε την έννοια της µετακίνησης ανθρώπων από 

τόπο σε τόπο δεν είναι νέο. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχει δεχθεί ένα σηµαντικό 

αριθµό παράνοµων και νόµιµων µεταναστών. Έχει µετατραπεί από χώρα αποστολής 

µεταναστών σε χώρα υποδοχής. Η ύπαρξη των µεταναστών σε µία χώρα επηρεάζει 

σηµαντικά την οικονοµική και κοινωνική διάρθρωση της. Ο µετανάστης αποτέλεσε 

και σε µεγάλο βαθµό αποτελεί και σήµερα κύριο στοιχείο της ανάπτυξης της 

καπιταλιστικής και τοπικής οικονοµίας. Ο ρόλος του είναι συνδεδεµένος µε την  

ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου και τις πολιτικές δηµιουργίας φθηνού εργατικού 

δυναµικού (Ψηµµένος, 1999). 

       Επιπρόσθετα, η διαδικασία της µετανάστευσης αποτελεί κοινωνικό φαινόµενο, 

που επηρεάζεται από την αγορά, το κράτος, το έθνος και το φύλο. Τα στοιχεία αυτά 

αλληλεπιδρούν καθορίζοντας έτσι τη συγκρότηση των κοινωνικών κατηγοριών και 

οµάδων καθώς και τον τρόπο επαφής και επικοινωνίας µεταξύ τους (Πετράκου, 

2001). ∆εν αποτελεί φυσικό φαινόµενο, αλλά αποτέλεσµα κοινωνικοοικονοµικών 

διεργασιών. Συνεπώς η µετανάστευση είναι µια δυναµική διαδικασία και έννοια, η 

οποία µεταβάλλεται συνεχώς, αλλάζει µορφή και αποτελεί συστατικό στοιχείο των 

αλλαγών που συντελούνται στην κοινωνία και στην οικονοµία καθόλη την πορεία της 

ανθρώπινης ιστορίας. 

 Ως προς την εξέλιξη των µεταναστευτικών ρευµάτων, µπορούµε να 

παρατηρήσουµε ότι η Ευρώπη, µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, µετατρέπεται σε  

χώρο υποδοχής µεταναστών, κυρίως από τις τέως αποικίες των ευρωπαϊκών κρατών 

και σε χώρο σηµαντικής εσωτερικής (ενδοηπειρωτικής) µετανάστευσης. Η 

υπερπόντια αποστολή ευρωπαίων µεταναστών µειώνεται σηµαντικά και στρέφεται 

από τις ΗΠΑ προς την Αυστραλία. 

 Μεταβολές παρατηρούνται και στον ελλαδικό χώρο. Η Ελλάδα αποτελούσε 

χώρα εκροής µεταναστών το χρονικό διάστηµα 1830-1980. Πιο συγκεκριµένα µεταξύ 

του 1830 και του 1940, 500.000 άτοµα µεταναστεύουν κυρίως προς ΗΠΑ. Τη 

χρονική περίοδο 1890-1910
 
παρατηρήθηκε η µεγαλύτερη µεταναστευτική εκροή (1/5 

του ενεργού πληθυσµού). Στους Βαλκανικούς πολέµους πραγµατοποιήθηκε µαζική 

επιστροφή ανδρών. Το διάστηµα 1940 –1950 µεταναστεύουν 100.000 άτοµα, κυρίως 

ως  πολιτικοί πρόσφυγες  ενώ την περίοδο 1950 – 1977, 1.236.290 µόνιµοι και 
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1.197.601 προσωρινοί µετανάστες καταφεύγουν στη Γερµανία, Αυστραλία και ΗΠΑ. 

Από το 1977 έως και σήµερα παρατηρείται σηµαντική ποσοτική µείωση της εκροής, 

αλλά ποιοτική αναβάθµιση (brain drain). 

 Η Ελλάδα  µετατρέπεται σε  χώρα υποδοχής µεταναστών  τη δεκαετία 

του1970 και διατηρεί το ρόλο της µέχρι και σήµερα.  Τα βασικά µεταναστευτικά 

κύµατα προέρχονται το 1970 από την Αφρική και Ασία (Αίγυπτος, Αιθιοπία, 

Πακιστάν, Φιλιππίνες). Το χρονικό διάστηµα 1980-1988 υπάρχει έντονο 

µεταναστευτικό ρεύµα µε τη µορφή της παράνοµης απασχόλησης κυρίως από πρώην 

σοσιαλιστικές χώρες  όπως η Πολωνία και η Βουλγαρία. Τη περίοδο 1988-1991 

έχουµε υπερβολική αύξηση των παράνοµα απασχολούµενων αλλοδαπών που 

υπολογίζονται πλέον σε 300,000 οι οποίοι προέρχονται επί το πλείστον από την 

Αλβανία. (Σούλης,1993). Την τελευταία δεκαπενταετία, από το 1989 και µετά έχουµε 

κυρίως µετανάστευση από το πρώην ανατολικό µπλοκ. 

  

Α2.  Αίτια της µετανάστευσης 

         

       Τα αίτια της µετανάστευσης είναι πολύµορφα (Χλέτσος, 2005). Οι άνθρωποι 

µεταναστεύουν για πολλούς λόγους, εκ των οποίων οι κυριότεροι είναι η αναζήτηση 

καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, η εξεύρεση εργασίας και η απόκτηση 

ανεξαρτησίας. Οικονοµικοί, πολιτιστικοί, κοινωνικοί, ιστορικοί  και θρησκευτικοί 

είναι οι παράγοντες που συντελούν καθοριστικά στη διαδικασία της  µετανάστευσης. 

 Πιο συγκεκριµένα το προφίλ της περιοχής και τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

των ατόµων που µετακινούνται καθορίζουν τη µετακίνησή τους. Οι εισοδηµατικές 

διαφορές µεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας προορισµού επηρεάζουν 

θετικά τη µετανάστευση. Υπήρξαν και υπάρχουν άτοµα που εγκατέλειψαν τη χώρα 

τους εξαιτίας πολιτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων και αδυναµίας οµαλής 

διαβίωσης, λόγω της ύπαρξης αντιδηµοκρατικών καθεστώτων. 

Επίσης, στοιχεία που καθιστούν τη χώρα προέλευσης µη ελκυστική είναι το 

δυσµενές νοµικό πλαίσιο, η υψηλή φορολογία και το αρνητικό κοινωνικό 

περιβάλλον, καθώς και προβλήµατα υπερπληθυσµού και υποβάθµισης του 

περιβάλλοντος. Η γεωγραφική απόσταση ανάµεσα στη χώρα προορισµού και στη 

χώρα προέλευσης επηρεάζει εξίσου τη µετανάστευση, δηλαδή όσο µειώνεται αυτή η 

απόσταση τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες των ατόµων για µετανάστευση. 
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 Το άνοιγµα των οικονοµιών και γενικότερα ο διεθνής ανταγωνισµός αποτελούν 

βασικές παραµέτρους της εξέλιξης της µετανάστευσης. Η διεθνοποίηση, ο 

τεχνολογικός εκσυγχρονισµός, τα νέα οικονοµικά πρότυπα τα οποία επιτάσσουν 

οικονοµική σύγκλιση, ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου, εργατικού δυναµικού, 

υπηρεσιών και αγαθών αποτελούν στοιχεία που καθορίζουν το πλαίσιο διαµόρφωσης 

της µεταναστευτικής κίνησης. 

 Όσο επιµηκύνεται ο χρόνος αναζήτησης εργασίας (Stiglitz, 1974) στη χώρα 

προορισµού, τόσο µειώνεται η πιθανότητα για µετανάστευση.  

Ο βαθµός δυσκολίας εξεύρεσης εργασίας αποτελεί για τους δυνητικούς µετανάστες 

τη βασικότερη αιτία εγκατάλειψης της χώρας τους.  

 

Α3. Το νότιο-ευρωπαϊκό µεταναστευτικό µοντέλο και η Ελλάδα 

 

Τη δεκαετία του ’70 οι χώρες που ανήκουν στο Νότιο Ευρωπαϊκό µοντέλο 

(Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιταλία) άρχισαν να µετατρέπονται από χώρες 

προέλευσης σε χώρες υποδοχής. Το µοντέλο αυτό ως κύριος παράγοντας 

διαµόρφωσης του παγκόσµιου χάρτη µετανάστευσης αποτέλεσε µαγνήτη 

µεταναστευτικής ροής από την Ασία, την Αφρική και από τις χώρες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης. 

 

Πίνακας 1.  Αλλοδαποί στην Νότια Ευρώπη, 1988-89 

 
Νόµιµοι 

(¨000) 

Μη νόµιµοι 

(¨000) 

Πρόσφυγες 

(¨000) 

Σύνολο 

(¨000) 

% συνολικού 

πληθυσµού 

Ελλάδα 200 70 5 275 2.8 

Ιταλία 645 850 10 1,505 2.6 

Πορτογαλία 94 60 1 155 1.5 

Ισπανία 475 294 9 778 2.0 

Totals 1,414 1,274 25 2,713 9.1 

Πηγή: ISOPLAN estimates in Wern and Korner (1991,p.38) 

 

Οι παράγοντες που συνέβαλλαν στην έντονη αύξηση της µετανάστευσης προς 

τις χώρες της Νότιας Ευρώπης κατά τις δεκαετίες 1980-1990 περιγράφονται στη 

συνέχεια. 
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Οι µετανάστες αποφάσιζαν µε κριτήριο το βαθµό ευκολίας µετακίνησης και 

εισόδου στην χώρα προορισµού. Ήταν πιο εύκολο για τους δυνητικούς µετανάστες να 

επιλέξουν χώρες όπου δεν υπήρχε παράδοση µετανάστευσης όπως η Γαλλία και η 

Γερµανία. Η έλλειψη νοµοθεσίας και εµπειρίας σε θέµατα µετανάστευσης, και ο 

ανέτοιµος κρατικός µηχανισµός δηµιουργούν ένα ευνοϊκό πλαίσιο για όσους 

επιθυµούν να διευκολύνουν τη διαδικασία της φυγής από τη χώρα καταγωγής. 

  Το θέµα της γεωγραφικής θέσης των χωρών της Νότιας Ευρώπης βοηθούν σε 

µεγάλο βαθµό την εισροή µεταναστών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των 

µεταναστών που εισήλθαν νόµιµα ως τουρίστες ή επισκέπτες και απλά παρέµειναν 

νόµιµα ή παράνοµα.  

Το παράδειγµα της Ελλάδας και Ιταλίας είναι χαρακτηριστικό για να εξηγηθεί η 

µεγάλη µεταναστευτική εισροή τη δεκαετία του ’80. Ο ιδιαίτερος γεωγραφικός 

χαρακτήρας, δηλαδή οι πολλές ακτογραµµές, τα πολλά νησιά, η αδυναµία αξιόπιστου 

ελέγχου των συνόρων λόγω της µορφολογίας του εδάφους, καθώς και η ύπαρξη 

πολλών ορεινών περιοχών που συνορεύουν µε πολλές χώρες, καθιστούν τις δύο αυτές 

χώρες πόλους έλξης για παράνοµη κυρίως µετανάστευση.  

       Χρειάζεται να αναφέρουµε ότι ένας εξίσου σηµαντικός οικονοµικός παράγοντας 

υπήρξε η εξάρτηση κάποιων κλάδων της οικονοµίας αυτών των χωρών, από την 

παρουσία φτηνού και ανειδίκευτου εργατικού δυναµικού που αντιπροσωπεύει η 

πλειοψηφία του µεταναστευτικού πληθυσµού. Πιο αναλυτικά η πρώτη 

µεταναστευτική ροή στη Νότια Ευρώπη σχετίζεται µε δυο διαδικασίες (Russel King, 

2000) : 

i. Υπήρξε η ανάγκη συµπλήρωσης και υποκατάστασης εργασίας σε 

συγκεκριµένους τοµείς, όπως είναι η γεωργία – συγκοµιδή 

παραγωγής και ο κατασκευαστικός κλάδος. 

ii. Χρειάστηκε να υποστηριχθούν οι εργασιακές δοµές που 

διαµορφώθηκαν κατά την εξέλιξη από το φορντικό
1
 στο 

µεταφορντικό
2
 τρόπο παραγωγής. Εµφανίζεται η έντονη 

                                                 
1
Ο φορντισµός περιγράφεται ως η διαδικασία που στηρίζεται στη µαζική παραγωγή αλλά και στην 

εντατική υποκίνηση για κατανάλωση βιοµηχανικών προϊόντων, στην εξέλιξη των εργασιών σε 

γραµµές παραγωγής (assembly line), στην ορθολογική τµηµατοποίηση των παραγωγικών βηµάτων 

(τεϋλορισµός), στη συναινετική αντιµετώπιση των προβληµάτων από εργοδότες και εργαζόµενους, 

στην εξέλιξη των αµοιβών µε βάση την αύξηση της παραγωγικότητας και του πληθωρισµού κ.ά.  
2
Ο µεταφορντισµός-τεϋλορισµός έχει ως στόχο την ανάπτυξη µιας νέας µεθόδου οργάνωσης της 

εργασίας που προωθεί την αύξηση της παραγωγικότητας µέσω της “επιστηµονικής” ανάλυσης της 

κάθε εργασίας, της επιτήρησης των εργατών, την καταγραφή της απόδοσης τους ,το σχεδιασµό της 
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προσπάθεια των χωρών της Νότιας Ευρώπης να προσαρµοστούν 

και να εναρµονιστούν µε τις επιταγές του νέου 

παγκοσµιοποιηµένου µοντέλου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι 

µετανάστες αποτέλεσαν ιδανική λύση για την κάλυψη της ανάγκης 

φτηνού εργατικού δυναµικού και της εισαγωγής µορφών ευέλικτης 

εργασίας. 

 

Συµπληρωµατικά, χρειάζεται να προσθέσουµε το γεγονός ότι σε αυτές τις χώρες 

αναπτύσσεται ο τριτογενής τοµέας που απαιτεί συγκεκριµένο εργατικό δυναµικό 

στους τοµείς του τουρισµού, των ποικίλων προσωπικών υπηρεσιών και της οικιακής 

φροντίδας. Οι µετανάστες συγκεντρώνονται στα νησιά όπου υπάρχουν ευκαιρίες για 

εποχιακή εργασία, στις ορεινές περιοχές όπου δραστηριοποιούνται στον αγροτικό 

τοµέα και βέβαια στα µεγάλα αστικά κέντρα όπου εµφανίζονται περισσότερες 

ευκαιρίες  στον κατασκευαστικό τοµέα. 

        Τέλος ένας παράγοντας που διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην αύξηση του 

µεταναστευτικού ρεύµατος προς τις χώρες αυτές είναι το δηµογραφικό πρόβληµα που 

αντιµετωπίζει η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών. Οι µετανάστες αποτελούν λύση 

στο έντονο πρόβληµα υπογεννητικότητας και συµπληρώνουν την ανάγκη για 

εργατικό δυναµικό σε εργασίες που δεν προτιµούν οι γηγενείς. 

Οι κλάδοι εργασίας που απασχολούνται οι µετανάστες στις χώρες της Νότιας 

Ευρώπης είναι οι ακόλουθοι (Black et all, 1997)  

Οικιακοί εργάτες: Στις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες της Νοτίου Ευρώπης 

παρατηρείται µεγάλη αύξηση των οικιακών εργατών Αυτού του είδους οι εργασίες 

καλύπτονται από τους µετανάστες καθώς δεν υπάρχει σχετική ζήτηση στην αγορά 

εργασίας από τον γηγενή πληθυσµό. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν εργασίες όπως 

φροντίδα σπιτιού, µαγείρεµα, φύλαξη παιδιών και φροντίδα ηλικιωµένων. 

Αυτοαπασχολούµενοι εργάτες: Εθνικές οµάδες κυρίως από τη Σενεγάλη 

παρουσιάζονται σε Ιταλικές και Ισπανικές πόλεις και σε τουριστικά θέρετρα. 

Ασχολούνται µε την πλανόδια πώληση τσιγάρων, φθηνών κοσµηµάτων και ποικίλων  

αγαθών χαµηλής αξίας. Μια συχνή δραστηριότητα της συγκεκριµένης εργατικής 

οµάδας είναι το πλύσιµο αυτοκινήτων στα φανάρια η οποία πολλές φορές ασκείται 

και από παιδιά. Τέλος µπορούµε να προσθέσουµε ως µορφή αυτοαπασχόλησης και 

                                                                                                                                            
παραγωγής, την ευελιξία στο ωράριο και την αποµάκρυνση των εργαζοµένων όχι µόνο από το προϊόν 

αλλά και από τη διαδικασία της παραγωγής. 
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την πορνεία παρόλο που τις περισσότερες φορές ελέγχεται από ανδρικές συµµορίες 

και από οργανωµένα δίκτυα εγκλήµατος. 

Εργάτες στον κατασκευαστικό τοµέα: Η συγκεκριµένη κατηγορία 

αναπτύχθηκε µεταπολεµικά στις Βόρειο-∆υτικές χώρες της Ευρώπης για την κάλυψη 

των κατασκευαστικών αναγκών. Στην Ελλάδα η κύρια εργατική οµάδα στον κλάδο 

των κατασκευών προέρχεται από την Αλβανία, η αντίστοιχη εργατική οµάδα στην 

Πορτογαλία προέρχεται  από το Ακρωτήριο Βέρντε και στην Ιταλία – Ισπανία από 

διάφορες εθνικότητες, κυρίως από τη Νότια Αφρική. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός η οµάδα αυτή αποτελείται από µη νόµιµους µετανάστες. Οι συνθήκες 

εργασίας είναι δύσκολες, κακοπληρωµένες και µε στοιχεία εκµετάλλευσης. 

Εργάτες στον τοµέα των υπηρεσιών. Αυτή η µορφή εργασίας περιλαµβάνει 

υπηρεσίες σε ξενοδοχεία, νοσοκοµεία και διάφορα ιδρύµατα. Άνδρες αλλά και 

γυναίκες δουλεύουν σε αυτόν το τοµέα, κάνοντας κακοπληρωµένες και χαµηλού 

κοινωνικού στάτους εργασίες, όπως καθαρισµός ξενοδοχείων και εστιατορίων. 
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Β.Ο ρόλος των γυναικών στη µεταναστευτική διαδικασία 

 

Β1. Χαρακτηριστικά των γυναικών µεταναστριών- Λόγοι µετανάστευσης 

 

Η γυναικεία µετανάστευση µέχρι το 1970 προσεγγιζόταν ως αποτέλεσµα της 

ανδρικής µετακίνησης µε εργασιακά χαρακτηριστικά συµπληρωµατικά της 

οικονοµικής δραστηριότητας του ανδρός-µετανάστη Ο στατικός ρόλος των γυναικών 

που χαρακτήριζε τη µεταναστευτική διαδικασία πριν το ’80 έθετε τις βάσεις για τη 

µετανάστευση του άνδρα. Για αυτούς η µετανάστευση ήταν αποδεκτή σαν µια 

αυτόνοµη πράξη, ενώ για τις γυναίκες θεωρούνταν σαν παρεκτροπή, εκτός εάν 

µετακινούνταν κάτω από την προστασία άντρα σαν µέλος κάποιας οικογενειακής 

οµάδας,  (Ψηµµένος, 2001).Η µετανάστρια οριζόταν υπό το πρίσµα της συζύγου που 

παρέµενε στη χώρα της παίζοντας έναν ουσιαστικό ρόλο στη µεταναστευτική 

διαδικασία. Είναι αυτή που επέτρεψε την αναχώρηση των ανδρών αναλαµβάνοντας 

δουλειά στην πατρίδα της κατέχοντας “ανδρικούς ρόλους”. Η δραστηριότητα των 

γυναικών που µένουν πίσω διαψεύδει την καθαρά παθητική άποψη για τον ρόλο τους 

(Green, 2000)  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 τα δεδοµένα αλλάζουν και η γυναίκα 

µετανάστρια εγκαταλείπει τη χώρα προέλευσης ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει 

σύζυγος. Σύµφωνα µε τη Phizacklea (1993) η γυναικεία µετανάστευση δε µπορεί να 

θεωρηθεί  δευτερεύουσας σηµασίας έναντι της ανδρικής και συσχετιζόµενη µόνο µε 

το οικονοµικό νοικοκυριό στη χώρα προέλευσης (Καβουνίδη, 2002). Υπάρχουν 

πλέον νέες µορφές µεταναστριών. Είναι αυτές που φεύγουν από τη χώρα προέλευσης 

για να ακολουθήσουν τον άνδρα τους (οικογενειακή συνένωση) και αυτές που 

εγκαταλείπουν τη χώρα τους, είτε για να βρουν εργασία, είτε για να µπορέσουν να 

αποδεσµευτούν και να ξεφύγουν από οτιδήποτε τις καταδυναστεύει. Η κυριαρχία του 

ανδρικού στοιχείου συνδέεται άµεσα µε την εκβιοµηχάνιση και συµβολίζει την 

πορεία προς τον εκσυγχρονισµό, κρατώντας τις µετανάστριες εκτός αγοράς εργασίας. 

Αντίθετα τις τελευταίες δεκαετίες, εµφανίζεται το µοντέλο της χειραφετηµένης 

γυναίκας που αντιτάσσεται έντονα στην εικόνα της παραδοσιακής. Οι µετανάστριες 

προσαρµόζονται και αναζητούν ευκαιρίες εργασίας ατοµικά χωρίς τη βοήθεια και 

υποστήριξη δικτύων ή οικογενειακών δοµών. 
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Β2.Το πορτρέτο των γυναικών µεταναστριών στην Ελλάδα 

 

Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή το 2001 (ΕΣΥΕ), ο συνολικός πληθυσµός 

των αλλοδαπών που απογράφηκε ήταν 762.191 άτοµα, εκ των οποίων το 45% είναι 

γυναίκες. Ο συνολικός πληθυσµός της Ελλάδας (Έλληνες και αλλοδαποί) ήταν 

10.934.097 άτοµα. Οι αλλοδαποί, λοιπόν, αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 7% του 

γενικού πληθυσµού.   

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι ο υφίσταται µεγάλος αριθµός µη 

καταγεγραµµένων µεταναστών/ παράτυπη ή µη µετρήσιµη µετανάστευση, ότι 

υπάρχει κινητικότητα ανάµεσα σε χώρες προέλευσης και προορισµού, καταλήγοντας 

στο γεγονός ότι τα παραπάνω στοιχεία δεν αποτυπώνουν πραγµατική εικόνα αριθµού 

µεταναστών, παρόλα αυτά είναι τα µόνα που υπάρχουν, αφού το µέγεθος των 

παράτυπων µεταναστών προσδιορίζεται δύσκολα ή κατά προσέγγιση. 

 

 

Β2.1. Υπηκοότητα και φύλο των µεταναστών 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των µεταναστών και των δύο φύλων προέρχεται από 

τη γειτονική Αλβανία (57%). Πιο συγκεκριµένα, από τους 415.552 άνδρες 

µετανάστες, οι 257.149 (62%) είναι Αλβανοί, ενώ όσον αφορά στις γυναίκες, η 

αναλογία µειώνεται και στο σύνολο των 346.639, οι 180.887 (52,2%) έχουν αλβανική 

υπηκοότητα. Το γεγονός αυτό αξίζει να σηµειωθεί, καθώς η χώρα µας είναι η 

µοναδική χώρα ανάµεσα στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. που φιλοξενεί µια εθνική οµάδα 

µεταναστών µε πληθυσµό που υπερβαίνει το 50% του συνολικού. Ακολουθούν οι 

Βούλγαροι (5%), οι Γεωργιανοί (3%) και οι Ρουµάνοι (3%).  

Ως προς την υπηκοότητα των γυναικών µεταναστριών, εκτός των Αλβανίδων, 

υπερισχύουν πληθυσµιακά οι γυναίκες από τη Βουλγαρία µε 21.216 άτοµα (6,1%), οι 

Γεωργιανές µε 13.036 άτοµα (3,8%), οι Ρωσίδες µε 10.990 άτοµα (3,2%), οι 

Ουκρανές µε 10.274 (3%) και οι Ρουµάνες µε 9.547 άτοµα (2,7%). Ακολουθούν οι 

Πολωνές µε 6.955 άτοµα (2%) και οι Φιλιππινέζες µε 4.949 άτοµα (1,4%). Στο 

σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η απογραφή του 2001 πραγµατοποιήθηκε 

πριν τις τελευταίες διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι συγκεκριµένες 
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χώρες εντάσσονται µεθοδολογικά στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και όχι στις 

χώρες της Ε.Ε. 

 

Πίνακας 2. Αλλοδαποί κατά υπηκοότητα και φύλο, 2001 

Παρουσίαση των 12 πολυπληθέστερων οµάδων αλλοδαπών (>10.000) 

Υπηκοότητα Σύνολο % Άνδρες % Γυναίκες % 

Αλβανία 438.036 57 257.149 62 180.887 52.18 

Βουλγαρία 35.104 4,61 13.888 3,34 21.216 6,12 

Γεωργία 22.875 3 9.839 2,37 13.036 3,76 

Ρουµανία 21.994 2,89 12.447 3 9.547 2,75 

Ηνωµένες Πολιτείες 18.140 2,38 8.805 2,12 9.335 2,69 

Ρωσική Οµοσπονδία 17.535 2,3 6.545 1,58 10.990 3,17 

Κύπρος 17.426 2,29 8.284 1,99 9.142 2,64 

Ουκρανία 13.616 1,79 3.342 0,8 10.274 2,96 

Ηνωµένο Βασίλειο 13.196 1,73 5.269 1,27 7.927 2,29 

Πολωνία 12.831 1,68 5.876 1,41 6.955 2,01 

Γερµανία 11.806 1,55 4.746 1,14 7.060 2,04 

Πακιστάν 11.130 1,46 10.654 2,56 476 0,14 

Άλλη υπηκοότητα 128.502 16,9 68.708 16,5 59.794 19.5 

  100,0  100,0  100,0 

Σύνολο 762.191  415.552 (54,52%) 346.639 (45,48%) 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

Πιο πρόσφατα στοιχεία για την διαστρωµάτωση των µεταναστών παρουσιάζονται 

στον πίνακα 3. και προέρχονται από την ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και αφορούν 

τους µετανάστες που µέχρι την 30
η 

.4.2007 ήταν κάτοχοι άδειας διαµονής εν ισχύ στη 

χώρα µας 

Πίνακας 3. Υπήκοοι τρίτων χωρών-άδειες διαµονής εν ισχύ την 30.4.2007 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΑΛΒΑΝΙΑ 144.263 68.039 212.356 58,2257 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 9.035 18.560 27.595 7,5662 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2.741 13.042 15.783 4,3275 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 8.036 8.363 16.399 4,4964 

ΡΩΣΙΑ 1.467 7.300 8.767 2,4038 

ΓΕΩΡΓΙΑ 3.155 6.751 9.906 2,7161 

ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ 2.224 5.783 8.007 2,1954 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 1.253 4.268 5.521 1,5138 

ΓΙΟΥΚΟΣΛΑΒΙΑ  

(ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) 
1.276 1.997 3.273 0,8974 

ΑΡΜΕΝΙΑ 1.425 1.943 3.368 0,9235 

ΗΠΑ 818 1.182 2.000 0,5484 

ΠΟΛΩΝΙΑ 126 922 1.048 0,2874 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 6.272 894 7.166 0.0143 

ΣΥΡΙΑ 3.638 844 4.482 1,2289 

ΙΝ∆ΙΑ 5.759 822 6.581 1,8044 
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ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 182 780 962 0,2638 

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 148 647 795 0,218 

ΠΓ∆Μ 612 633 1.245 0,3414 

ΚΙΝΑ 911 616 1.527 0,4187 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 215 586 801 0,2196 

ΤΟΥΡΚΙΑ 502 443 945 0,2591 

ΝΙΓΗΡΙΑ 890 390 1.280 0,351 

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 233 390 623 0,1708 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 95 373 468 0,1283 

∆ΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16 288 304 0,0834 

ΛΙΒΑΝΟΣ 479 224 703 0,1928 

ΚΑΝΑ∆ΑΣ 111 222 333 0,0913 

ΜΑΡΟΚΟ 243 201 444 0,1217 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 95 188 283 0,0776 

ΒΟΖΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 133 188 321 0,088 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 8.883 181 9.064 2,4852 

ΙΑΠΩΝΙΑ 62 133 195 0,0535 

ΚΟΛΟΜΒΙΑ 35 122 157 0,043 

ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ 358 113 471 0,1291 

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 3.741 112 3.853 1,0565 

ΙΡΑΚ 673 110 783 0,2147 

ΚΕΝΥΑ 62 109 171 0,0469 

ΚΟΥΒΑ 57 107 164 0,045 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 9 107 116 0,0318 

ΚΡΟΑΤΙΑ 64 98 162 0,0444 

ΚΟΡΕΑ (ΝΟΤΙΟΣ) 75 82 157 0,043 

ΙΡΑΝ 279 80 359 0,0984 

ΓΚΑΝΑ 240 74 314 0,0861 

ΙΣΡΑΗΛ 92 71 163 0,0447 

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 21 70 91 0,025 

ΤΥΝΗΣΙΑ 152 70 222 0,0609 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 33 69 102 0,028 

ΧΙΛΗ 57 62 119 0,0326 

ΚΟΝΓΚΟ 81 56 137 0,0376 

ΑΛΓΕΡΙΑ 127 44 171 0,0469 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 21 42 63 0,0173 

ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ 25 27 52 0,0143 

ΛΙΒΥΗ 96 26 122 0,0335 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 122 1 123 0,0337 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 83 1 84 0,023 

Πηγή: ΥΠΕΣ∆∆Α 

Ως προς την κατανοµή των δύο φύλων, δεν παρατηρείται ισορροπία σε σχέση µε τη 

χώρα προέλευσης των µεταναστών/-τριών. Σε ορισµένες µόνο κατηγορίες 

υπηκοοτήτων παρατηρείται σχετική ισορροπία, όπως για παράδειγµα, Πρώην 

Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, η Ρουµανία, το Ιράν και η Αρµενία 

που δεν εµφανίζουν πολύ σηµαντικές αριθµητικές αποκλίσεις ως προς τον πληθυσµό 
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των δυο φύλων, παρότι και στις τέσσερις περιπτώσεις οι γυναίκες υπερισχύουν 

αριθµητικά  µε µικρή απόκλιση. Επιπλέον σε ορισµένες χώρες παρατηρείται σχετική 

ισορροπία µεταξύ των δύο φύλων µε µικρό προβάδισµα των ανδρών όπως οι 

Γιουγκοσλαβία (Σερβία-Μαυροβούνιο), Τουρκία και Μαρόκο.  

Σε άλλες, ωστόσο, περιπτώσεις οι γυναίκες κυριαρχούν. Πιο συγκεκριµένα, οι 

µετανάστες από τη Βουλγαρία  απαριθµούν στο σύνολο 27,595 άτοµα, εκ των οποίων 

οι 9,035 είναι άνδρες και οι 18,560 γυναίκες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και οι 

περίπτωση  της Ουκρανίας όπου εκεί η αναλογία είναι 2,741 άνδρες και 13,042 

γυναίκες. Η Γεωργία η Μολδαβία, και οι Φιλιππίνες αποτελούν χώρες προέλευσης 

περισσότερο των γυναικών µεταναστών στην Ελλάδα.  

Αντίθετα, έντονη διαφοροποίηση, ως προς την ανδρική-γυναικεία παρουσία, 

παρουσιάζουν χώρες της Ασίας, όπως για παράδειγµα η Ινδία και το Πακιστάν. Στην 

πρώτη περίπτωση, ο συνολικός αριθµός των µεταναστών/-τριών στη χώρα µας είναι 

6581 άτοµα µε 5759 άνδρες και µόλις 822 γυναίκες. Στη δεύτερη περίπτωση, η 

εικόνα είναι παρόµοια: από τους 9,064 µετανάστες/-τριες Πακιστανικής 

υπηκοότητας, οι 8,883 είναι άνδρες και µόνον οι 181 είναι γυναίκες. Χώρες που 

παρουσιάζουν έντονες αριθµητικές διαφορές µεταξύ των φύλων είναι η Αίγυπτος και 

η Συρία. Οι µεγάλες διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται σε αυτές τις χώρες 

συνδέεονται µε τις διαφορετικές αντιλήψεις και τα πρότυπα σε σχέση µε το φύλο στις 

διάφορες χώρες προέλευσης. Η πολιτισµική ποικιλοµορφία και η  κυρίαρχη ιδεολογία 

του κάθε έθνους-κράτους επηρεάζουν και πολλές φορές προσδιορίζουν τις 

µετακινήσεις και διαφοροποιούν την κατά φύλο σύνθεση του αλλοδαπού πληθυσµού 

στη χώρα µας. Χαρακτηριστικά µπορούµε να αναφέρουµε τη δυσµενή θέση στην 

οποία βρίσκεται η πλειοψηφία των  γυναικών στο Πακιστάν καθώς µεγαλώνουν σε 

ένα πολύ συντηρητικό κατά τα δυτικά πρότυπα κόσµο, που περιορίζει την ελευθερία 

βούλησης και διατηρεί στερεότυπα που υποδηλώνουν την κυριαρχία του ανδρικού 

φύλου. 
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Βάσει του νόµου 3386/2005 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα ο αριθµός των 

υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι ήταν κάτοχοι άδειας διαµονής µέχρι την 30
η
.4.2007 

και οι πιο σηµαντικές κατηγορίες.  

Πίνακας 4  Ισχυρές κατηγορίες  

Α∆ΕΙΑ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΘΛΗΤΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ( άρθρο 20, παρ.1-4) 207 29 236 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ( άρθρο 25) 
519 144 663 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (άρθρο 44,παρ.1) 679 333 1.012 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 33) 13 6 19 

άρθρο 91, παρ.11 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1.069 756 1.825 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

(άρθρο 60, παρ.1-4) 

2.666 2.093 4.759 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ Ή ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ 

ΒΙΟΥ (άρθρο 41.παρ.2) 
32 67 99 

ΓΟΝΕΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΗΜΕ∆ΑΠΟΥ(άρθρα 

61,62,63 και 94) 
33 281 314 

∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ (άρθρο 45) 287 17 304 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ (άρθρο 

34, παρ.1και 2) 
22 36 58 

ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ (άρθρο 46)  40 40 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (άρθρο 44, παρ.2) 97 164 261 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο 15, παρ.2) 141.980 50.171 192.151 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (άρθρο 30, παρ1 & 2) 14 21 35 

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο 16) 322 64 386 

ΜΕΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

(άρθρο 17) 
688 344 1.032 

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΈΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ (άρθρα 

62,63) 
21 119 140 

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε. (άρθρα 62,63) 5 16 21 

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ (άρθρα 

54,56 και 57) 

22.888 41.950 64.838 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ (άρθρο 36) 71 62 133 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΕΡΓΟΥ ( άρθρο 

15,παρ.5) 
5.044 1.374 6.418 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ (άρθρο 28 και 29) 1.066 1.184 2.250 

ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ (άρθρο 61) 1.054 4.671 5.725 

ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗ  Ε.Ε. (άρθρο 61) 82 180 262 

ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ (άρθρο 61) 
360 624 984 

ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε. (άρθρο 61) 
21 28 49 

ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (άρθρο 34, παρ.1και 2) 246 195 441 

Πηγή: ΥΠΕΣ∆∆Α 
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Στον πίνακα 4 διακρίνεται πως το µεγαλύτερο ποσοστό των αλλοδαπών 

γυναικών κατέχουν άδεια παραµονής για εξαρτηµένη εργασία (50.171). Το ίδιο 

ισχύει και για τους άνδρες µετανάστες (141.980). Επιπλέον σηµαντικά υψηλός είναι 

και ο αριθµός των γυναικών που ήρθαν στην Ελλάδα µε τη διαδικασία της 

οικογενειακής επανένωσης (41.950). Πιο αναλυτικά στοιχεία για την διαδικασία αυτή 

και τη εθνική διαστρωµάτωση παρατίθενται παρακάτω στο υποκεφάλαιο. 

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο που µας δίνει αυτός ο πίνακας είναι ότι 4,850 

γυναίκες βρίσκονται στην Ελλάδα και είναι σύζυγοι Ελλήνων ή Ευρωπαίων πολιτών 

που έχουν λάβει άδεια παραµονής.  

Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε την ειδική κατηγορία για τα θύµατα εµπορίας 

ανθρώπων που αναλύεται στο κεφάλαιο Θ στα άρθρα 46-52 του νόµου 3386/2005. Η 

διάταξη αυτή είναι καινούργια και αποτελεί µια προσπάθεια να χορηγηθεί βοήθεια 

και υπάρξει µέριµνα για τα θύµατα. Όπως φαίνεται στο παραπάνω πίνακα αφορά 

µόνο στις γυναίκες καθώς αποτελούν οµάδα κοινωνικά ευάλωτη. Οι ρυθµίσεις του 

άρθρου 47 δίνουν τη δυνατότητα στο θύµα να κατέχει άδεια διαµονής περιορισµένης 

διάρκειας εφόσον όµως συνεργαστεί µε τις αρµόδιες αρχές για την καταπολέµηση της 

εµπορίας ανθρώπων. Πρακτικά είναι πολύ δύσκολο για τις γυναίκες που έχουν 

καταφέρει να αποδράσουν από το κύκλωµα να επιθυµούν να µπουν σε ένα δικαστικό 

αγώνα που τις καθιστά βασικούς µάρτυρες για την καταδίκη των εµπόρων. Ο 

τελευταίος νόµος περιλαµβάνει πιο ευνοϊκές ρυθµίσεις σχετικά µε τα αναγνωρισµένα 

θύµατα συγκριτικά µε το νόµο 3064/2002.  

 

 

Β2.2 Η διαδικασία της οικογενειακής συνένωσης 

 

      Η διαδικασία της οικογενειακής συνένωσης αποτελεί µια νοµοθετική πλέον 

ρύθµιση που επιτρέπει την ένωση της οικογένειας η οποία και αναγνωρίζεται και από 

την πολιτεία ως αναγκαιότητα για την καλύτερη ενσωµάτωση και ένταξη των  

µεταναστών στην ελληνική κοινωνία. 

      Στο νόµο 3386/2005 «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων 

χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» και συγκεκριµένα στα άρθρα 53-60 στο κεφάλαιο 

Γ καθορίζονται οι όροι για τη χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής για 

οικογενειακή επανένωση. Πιο αναλυτικά σύµφωνα µε τα άρθρο 53 ο υπήκοος τρίτης 

χώρας που κατοικεί µόνιµα στην Ελλάδα επί δυο χρόνια δικαιούται κάτω από 
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ορισµένες προϋποθέσεις να ζητήσει την είσοδο και διαµονή των µελών της 

οικογένειας του. Χρειάζεται να αποδείξει την ύπαρξη οικογενειακής σχέσης, τα µέλη 

της οικογένειας του χρειάζεται να µένουν µαζί του, να µπορεί να καλύψει οικονοµικά 

τις ανάγκες της οικογένειας του και να διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθένειας η οποία 

να µπορεί να καλύψει και τα µέλη της οικογένειας. 

      Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι οι γυναίκες που έρχονται µε τη διαδικασία αυτή 

είναι άµεσα εξαρτώµενες από τους συζύγους, δοθέντος ότι δεν κατέχουν προσωπική 

ασφάλιση και η διάρκεια της παραµονής τους είναι ενός έτους µε δυνατότητες 

ανανέωσης. Μέχρι και τη θέσπιση του νέου µεταναστευτικού νόµου παρατηρήθηκαν 

έντονα φαινόµενα εκµετάλλευσης και βίας σε πολλές από τις οικογένειες όπου 

υπήρχαν συντηρούµενα µέλη. Πιο έντονα  παρατηρείται σε συγκεκριµένες εθνικές  

οµάδες µε συγκεκριµένες θρησκευτικές πεποιθήσεις (π.χ. µουσουλµάνες) όπου η 

έντονη προσκόλληση και η εµµονή σε συντηρητικές κατά το ∆υτικό κόσµο 

πεποιθήσεις διατηρούν και αναπαράγουν τη διάκριση των φύλων εις βάρος των 

γυναικών. Σύµφωνα µε µαρτυρίες και στοιχεία από τις αστυνοµικές αρχές πολλές από 

τις γυναίκες που στηρίζονται αποκλειστικά στον άντρα, που µένουν στον οικιακό 

χώρο χωρίς να έχουν άλλες κοινωνικές ή και επαγγελµατικές δραστηριότητες  και  

που ασχολούνται µόνο µε την ανατροφή των παιδιών, αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

ενδοοικογενειακής βίας.  

         Μια σηµαντική ρύθµιση που δεν προβλεπόταν σε παλαιότερη νοµοθετική 

ρύθµιση αποτελεί η διάταξη του άρθρου 60 του νόµου 3386/2005 η οποία είναι η  

«Αυτοτελής άδεια διαµονής µελών οικογένειας». Συγκεκριµένα πρόσωπα που έχουν 

γίνει δεκτά για λόγους οικογενειακής επανένωσης δικαιούνται να αποκτήσουν 

αυτοτελή άδεια διαµονής στην Ελλάδα. Αυτή η ρύθµιση ευνοεί σε µεγάλο βαθµό τις 

γυναίκες-µετανάστριες που εξαρτώνται απόλυτα από τους συζύγους τους, δίνοντας 

τους τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ανεξάρτητα και να αντισταθούν σε µορφές 

βίας. 
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Πίνακας 5. Γυναίκες σύζυγοι που έχουν έρθει στην Ελλάδα µέσω της διαδικασίας 

της οικογενειακής συνένωσης βάσει του νόµου 3386/2005 το έτος 2006 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΛΒΑΝΙΑ 13.998 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 902 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 665 

ΣΥΡΙΑ 582 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 290 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 261 

ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ 254 

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 220 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 139 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 136 

ΑΡΜΕΝΙΑ 125 

ΙΝ∆ΙΑ 118 

ΓΕΩΡΓΙΑ 106 

ΙΡΑΚ 87 

ΝΙΓΗΡΙΑ 86 

ΡΩΣΙΑ 63 

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 55 

ΓΙΟΥΚΟΣΛΑΒΙΑ (ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) 52 

ΜΑΡΟΚΟ 48 

ΛΙΒΑΝΟΣ 45 

ΚΙΝΑ 42 

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 38 

ΓΚΑΝΑ 20 

ΚΟΡΕΑ (ΝΟΤΙΟΣ) 19 

ΣΟΥ∆ΑΝ 17 

ΤΟΥΡΚΙΑ 17 

ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ 15 

ΙΡΑΝ 15 

ΤΥΝΗΣΙΑ 15 

ΗΝ.ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΗΠΑ 14 

ΚΟΝΓΚΟ 14 

ΑΛΓΕΡΙΑ 13 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 13 

ΙΑΠΩΝΙΑ 13 

ΠΟΛΩΝΙΑ 10 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 9 

ΚΕΝΥΑ 8 

Πηγή: ∆ΑΜ ∆. Αθηνών 

 

       Στον πίνακα 5 διαφαίνεται ότι οι περισσότερες γυναίκες που έρχονται στην 

Ελλάδα ως συντηρούµενα µέλη κατάγονται από την Αλβανία. Το γεγονός αυτό 

εξηγείται αφενός από το µεγάλο ποσοστό των Αλβανών που έχει µεταναστεύσει στην 

Ελλάδα και αφετέρου από τα χαρακτηριστικά και τις αναζητήσεις της συγκεκριµένης 
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εθνικής οµάδας. Η απόφαση για µετανάστευση για τους Αλβανούς είναι απόφαση 

οµαδική που συµπεριλαµβάνει όλα τα µέλη της πυρηνικής οικογένειας και ίσως είναι 

και η πιο δεκτική οµάδα στη διαδικασία της ένταξης και ενσωµάτωσης. Οι Αλβανίδες 

στη πλειοψηφία τους επιθυµούν να αφοµοιωθούν και να γίνουν ισότιµο κοµµάτι του 

κοινωνικού συνόλου.    
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ΙΙΙ. Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Α. Η θέση των γυναικών στη κοινωνία 

 

Α1. Η κοινωνική ένταξη των µεταναστών 

 

Ως κοινωνικός αποκλεισµός, προσδιορίζεται «η διαδικασία µέσω της οποίας 

συγκεκριµένα άτοµα ωθούνται πέρα από τα όρια της κοινωνίας και αποτρέπονται από 

την πλήρη συµµετοχή σε αυτήν επί τη βάση της φτώχειας, ή την έλλειψη βασικών 

δεξιοτήτων και ευκαιριών δια βίου µάθησης, ή συνέπεια διακρίσεων. Αυτές οι 

καταστάσεις αποµακρύνουν τα άτοµα από την εργασία, το εισόδηµα και τις 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες, καθώς και τα κοινωνικά και τοπικά δίκτυα και 

δραστηριότητες. Τα άτοµα έχουν µικρή πρόσβαση στην εξουσία και σε σώµατα 

λήψης αποφάσεων και έτσι συχνά αισθάνονται ανίσχυρα και ανήµπορα, χωρίς έλεγχο 

πάνω στις καθηµερινές αποφάσεις που επηρεάζουν την ζωή τους» (Γεώρµας, 

2007).Οι πολιτικές ένταξης και ενσωµάτωσης των µεταναστών σε µια χώρα υποδοχής 

προσδιορίζονται και έχουν άµεση σχέση, όπως είναι φυσικό, µε τη γενικότερη 

αντιµετώπιση και στάση αυτής απέναντι στο µεταναστευτικό ζήτηµα. 

Μεταναστευτική πολιτική ορίζεται ως «το σύνολο των µέτρων και των υιοθετηµένων 

πρακτικών» (Μπάγκαβος και Παπαδοπούλου, 2003). 

Η ένταξη-ενσωµάτωση των οικονοµικών µεταναστών είναι µια µακρά 

διαδικασία που απαιτεί ειδικές προσπάθειες, κατά κανόνα δαπανηρές σε κόστος και 

µε σηµαντικές µεταβιβάσεις πόρων. Προϋποθέτει, επίσης, κοινωνικό διάλογο µε όλες 

τις ενδιαφερόµενες πλευρές. Για την επιτυχή εφαρµογή µεταναστευτικής πολιτικής 

θα πρέπει να σχεδιαστεί µια συνεκτική και συνολική πολιτική. Προς την κατεύθυνση 

αυτή, θα πρέπει να αναπτύσσονται προγράµµατα που να αφορούν στους επιµέρους 

τοµείς, όπως την εκπαίδευση, τη στέγαση, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, την 

παιδεία κ.ά., που θα στοχεύουν στη βελτίωση της υφιστάµενης κατάστασης, ενώ θα 

οδηγούν στην καλύτερη διαχείριση των θεµάτων αυτών και στην ένταξη των 

µεταναστών.  

Μπορούµε σε αυτό το σηµείο να αναφέρουµε κάποιες µορφές κοινωνικής 

ένταξης που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη ζωή και την οµαλή ενσωµάτωση 

των µεταναστών στη χώρα µας. Η έλλειψη χώρων  θρησκευτικής λατρείας είναι 

ζήτηµα που απασχολεί τους µετανάστες και βέβαια δεν βοηθά καθόλου τη διαδικασία 
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της ένταξης. Καλό είναι να αναφέρουµε σε αυτό το σηµείο ότι στην Αθήνα 

βρίσκονται περίπου διακόσιες χιλιάδες Μουσουλµάνοι. 

Καθοριστικό ρόλο στην ένταξη των µεταναστών παίζει η δυνατότητα να 

επιλέγουν τους τοπικούς άρχοντες  και να γίνουν υπολογίσιµη εκλογική δύναµη µε 

λόγο και άποψη για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Οι νόµιµοι µετανάστες 

καταβάλουν τα σχετικά τέλη στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας αλλά δεν 

αναγνωρίζονται ως δηµότες µε δικαιώµατα παρά µόνο µε υποχρεώσεις. Οι ∆ήµοι και 

οι Νοµαρχίες βαρύνονται εκ των πραγµάτων µε σηµαντική ευθύνη στα ζητήµατα 

αλλοδαπών και µετανάστευσης. Και τούτο διότι είναι σε επίπεδο τοπικής, κυρίως,  

κοινωνίας που ο αλλοδαπός βιώνει την καθηµερινότητά του, εργάζεται, συντηρεί την 

οικογένεια και ανατρέφει τα παιδιά του, δραστηριοποιείται και συνάπτει σχέσεις και 

δεσµούς µε άτοµα και συλλογικότητες. Στο επίπεδο αυτό διαµορφώνει κατά πρώτο 

λόγο τη σχέση του µε την ελληνική κοινωνία και σε µεγάλο βαθµό εδώ κρίνεται η 

επιτυχία ή η αποτυχία της κοινωνικής του ένταξης. 

Επιπλέον σηµαντικό ζήτηµα αποτελεί και το θέµα της ιθαγένειας. Ο στόχος 

κτήσης της ιθαγένειας αποτελεί για το µετανάστη µια προοπτική που τον βοηθά να 

ενταχθεί πραγµατικά αλλά και ψυχολογικά στην ελληνική κοινωνία. Το ελληνικό 

δίκαιο περί ιθαγένειας υιοθετεί το δίκαιο του “ius sanguinis”, το δίκαιο του αίµατος 

όπου την αυτόµατη κτήση της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη τη δικαιούται µόνο 

όποιος έχει ελληνική καταγωγή είτε από πατέρα είτε από µητέρα και όχι όποιος έχει 

γεννηθεί στο έδαφος της Ελλάδας. Συνεπώς µόνη λύση για τον αλλοδαπό για να γίνει 

Έλληνας είναι η πολιτογράφηση. 

Σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο της πολιτογράφησης, δικαίωµα υποβολής της 

σχετικής αίτησης έχει µόνο όποιος έχει συµπληρώσει δέκα χρόνια νόµιµης 

παραµονής στην Ελλάδα και η Πολιτεία διατηρεί την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να 

απορρίψει την αίτηση χωρίς αιτιολόγηση. Χρειάζεται να συµπληρώσουµε ότι η 

υποβολή αίτησης συνοδεύεται από την καταβολή ενός  ιδιαιτέρα υψηλού παράβολου 

που ανέρχεται στα 1500 ευρώ και πολλές φορές λειτουργεί ως αντικίνητρο.  

Σύµφωνα µε τη γνώµη της Οικονοµικής Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) για την 

Κοινωνική Ένταξη των µεταναστών καταγράφονται οι πολιτικές προτεραιότητες που 

περιλαµβάνουν µια σειρά από στρατηγικές επιλογές που αφορούν την ένταξη των 

µεταναστών. Πιο συγκεκριµένα προτείνονται ως στρατηγικές πολιτικές:  

α. η ανάληψη δράσεων µε σκοπό την άρση των προκαταλήψεων και του 

στιγµατισµού και  
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β. η συνέχιση, βελτίωση και επέκταση δράσεων στο πλαίσιο ολοκληρωµένων 

παρεµβάσεων.  

Οι παρεµβάσεις αυτές θα κινούνται γύρω από συγκεκριµένους άξονες όπως 

είναι η εξασφάλιση πρόσβασης στην απασχόληση µε όρους ισότιµους µε τον 

υπόλοιπο πληθυσµό, η εξασφάλιση συνθηκών για κοινωνική συµµετοχή και ισότιµη 

πρόσβαση σε υποδοµές, αγαθά και υπηρεσίες,  η εφαρµογή δράσεων για την αποφυγή 

της γκετοποίησης και η πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα 

δικαιώµατα τους και τις δυνατότητες που προσφέρονται. Τέλος η εµπλοκή των ίδιων 

των ενδιαφερόµενων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στο 

σχεδιασµό και την υλοποίηση των δράσεων που τους αφορούν θα συντελέσει 

καθοριστικά στην αποτελεσµατικότητα εφαρµογής των δράσεων. 

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να υπάρχει σωστή ενηµέρωση 

των ατόµων που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες για τα δικαιώµατα τους. 

Η ενηµέρωση αυτή µπορεί και πρέπει να παρέχεται από εξειδικευµένα όργανα που θα 

προκύπτουν από τη συνεργασία κρατικών, τοπικών και µη κυβερνητικών 

οργανισµών. 

Επιπρόσθετα σηµαντικό είναι σύµφωνα µε την Ο.Κ.Ε. η ευαισθητοποίηση των 

πολιτών για τις διακρίσεις που υφίσταται τα άτοµα που ανήκουν σε ευάλωτες 

κοινωνικές οµάδες. Η δηµοσιότητα, ο διάλογος καθώς και οι σχετικές έρευνές που 

αποδεικνύουν το εσφαλµένο των στερεοτύπων που κυριαρχούν είναι ενδεδειγµένοι 

τρόποι αφύπνισης των πολιτών. 

Υπογραµµίζεται η ανάγκη κατάλληλης εκπαίδευσης των κρατικών στελεχών 

που συναλλάσσονται µε τις ευάλωτες οµάδες τους πληθυσµού έτσι ώστε αυτές οι 

οµάδες να προσεγγίζονται µε ευαισθησία και κατανόηση. Τέλος χρειάζεται να 

υπάρξει εξοικείωση των νέων ατόµων και των παιδιών µέσω σχολικής εκπαίδευσης, 

µε τη διαφορετικότητα και την έννοια της πολυπολιτισµικότητας. 

 

Ο νόµος 3386/2005 στο κεφάλαιο ΙΒ για την κοινωνική ένταξη εφαρµόζει 

Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης και θέτει τις βασικές αρχές  για την αποφυγή 

οποιασδήποτε µορφής διακρίσεων σε βάρος των υπηκόων τρίτων χωρών και  γίνεται 

για πρώτη φόρα αναφορά σε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση στο ζήτηµα της 

κοινωνικής ένταξης. 
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Οι δράσεις που αναπτύσσονται και τα µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο του 

Ολοκληρωµένου Προγράµµατος καλύπτουν τους ακόλουθους τοµείς σύµφωνα µε το 

άρθρο 66 παράγραφος 4: 

α. την πιστοποιηµένη γνώση της ελληνικής γλώσσας 

β. την επιτυχή παρακολούθηση εισαγωγικών µαθηµάτων σχετικά µε την         

ιστορία, τον πολιτισµό και τον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας 

γ. την ένταξη στην ελληνική αγορά εργασίας και 

δ. την ενεργό κοινωνική συµµετοχή  

 

 Στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας οι δράσεις που αφορούσαν τους 

µετανάστες εντάσσονταν στα προγράµµατα για παλλινοστούντες ή σε 

χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα από το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις 

ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. 

Ολοκληρωµένες προσπάθειες πολιτικών για την κοινωνική ένταξη των 

µεταναστών εµφανίζονται το 2003, στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική 

Ένταξη (ΕΣ∆ΕΝ) 2003-2005.Τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την Κοινωνική 

Ενσωµάτωση συνοψίζουν το σύνολο των πολιτικών µιας χώρας αναφορικά µε τις 

στρατηγικές της κοινωνικής ένταξης. Στο ΕΣ∆ΕΝ 2003-2005  αναγνωριζόταν το 

γεγονός ότι η «οµαλή ένταξη των µεταναστών και η προώθηση της 

διαπολιτισµικότητας, δεν είναι µόνο αυταξίες αλλά έχουν σηµασία για την 

οικονοµική ανάπτυξη και τις σχέσεις της χώρας µε τους γείτονες της» 

(ΕΣ∆ΕΝ,2003). 

 Σε οργανωτικό επίπεδο δηµιουργούνται οι διευθύνσεις αλλοδαπών και 

µετανάστευσης στο ΥΠΕΣ∆ΑΑ και στις περιφέρειες. Γίνεται µια προσπάθεια 

δηµιουργίας µητρώου αλλοδαπών µε βάση τα στοιχεία από τις αιτήσεις για τις κάρτες 

εργασίας και διαµονής, καθώς και µε βάση την απογραφή του 2001. Στο τοµέα της 

εκπαίδευσης υπήρξαν διευκολύνσεις εγγραφής στο σχολείο, τάξεις υποδοχής, 

φροντιστηριακά τµήµατα, δυνατότητα παρουσίας δεύτερου ξενόγλωσσου 

εκπαιδευτικού κυρίως για τους παλλινοστούντες. 

 Στο ΕΣ∆ΕΝ 2005-2006 το ζήτηµα της ένταξης των µεταναστών 

αντιµετωπίζεται πιο οργανωµένα υπό την οριζόντια προτεραιότητα «Στήριξη των 

ατόµων που στερούνται οικογενειακής δοµής και άλλων ευάλωτων οµάδων» Η 

έµφαση δινόταν στο νέο µεταναστευτικό νόµο του 2005 και ιδιαιτέρα στο 
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Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης για την κοινωνική ένταξη των 

µεταναστών.(ΕΣ∆ΕΝ,2006)   

Μια σηµαντική εξέλιξη στο θέµα της ένταξης των µεταναστών αποτελεί το 

Σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών του ΥΠΕΣ∆∆Α και 

του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών που φέρει τον τίτλο «Ολοκληρωµένο 

Πρόγραµµα ∆ράσης για την οµαλή προσαρµογή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων 

τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην ελληνική επικράτεια: Πρόγραµµα Εστία». 

Η  ΚΥΑ  είναι µια προσπάθεια να αντιµετωπιστούν προβλήµατα και ελλείψεις όπως 

η ανεπαρκής πληροφόρηση των µεταναστών αναφορικά µε τα δικαιώµατα τους, οι 

ανισότητες που αντιµετωπίζουν σχετικά µε την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 

και η απουσία οικονοµικών πόρων για την ανάληψη πρωτοβουλιών που απαιτούνται 

για την κοινωνική ένταξη.  

Οι άξονες παρέµβασης αφορούν την πληροφόρηση-εξυπηρέτηση, την 

προώθηση στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την υγεία και τη στέγαση, τον 

πολιτισµό και τη σωφρονιστική µεταχείριση και µέριµνα για τους 

αποφυλακιζόµενους. 

 

 

Α1.1. Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την κοινωνική ένταξη  

 

 Η µεταναστευτική πολιτική των ευρωπαϊκών χωρών υποδοχής µεταπολεµικά 

κινήθηκε σε τρεις άξονες (Μαράτου-Αλιπράντη,2006):  

  

1. Στην ενσωµάτωση των µεταναστών στην κοινωνία υποδοχής, η οποία 

περιλαµβάνει εξίσωση µε τους ντόπιους, χορήγηση δικαιωµάτων 

(πολιτικών, ιθαγένειας) κ.λπ. Την εφαρµογή, δηλαδή, µιας µεταναστευτικής 

πολιτικής που εκφράζει την προώθηση µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας ή 

την αφοµοίωσή τους. 

2. Στην επιλεκτική αφοµοίωση των µεταναστών, τη διαµόρφωση, δηλαδή, 

πολιτικών αφοµοίωσης που αποβλέπουν στη διαφοροποίηση των διαφόρων 

εθνικών οµάδων.  

3. Στην απώθηση των µεταναστών, τη διακοπή του µεταναστευτικού 

ρεύµατος, τη µείωση του αριθµού των αλλοδαπών εργατών, την προώθηση 

της παλιννόστησης και την εφαρµογή πολιτικών µη αφοµοίωσης. 
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Οι τοµείς πολιτικών στις οποίες επικεντρώθηκαν έξι ευρωπαϊκές χώρες 

(Γερµανία, Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ολλανδία, Ιταλία κα Πορτογαλία) σύµφωνα 

µε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από το ΙΜΕΠΟ (Καβουνίδη, 2006) είναι οι 

παρακάτω: 

- Η εκµάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. 

- Η απόκτηση γνώσεων για την ιστορία, τον πολιτισµό και τον τρόπο ζωής 

της χώρας.  

- Η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

- Οι πολιτικές απασχόλησης και ένταξης στην αγορά εργασίας. 

- Οι πολιτικές στέγης. 

- Οι πολιτικές µε επίκεντρο τους νέους και τη δεύτερη γενιά µεταναστών. 

- Οι πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την καταπολέµηση 

των διακρίσεων. 

- Οι πολιτικές για την τόνωση της κοινωνικής συνοχής. 

 

 

Πολύ σηµαντικές προσπάθειες που βοηθούν στον τοµέα της κοινωνικής ένταξης των 

µεταναστών αποτελούν οι δύο οδηγίες που έχουν κυρωθεί και έχουν ενσωµατωθεί 

στο ελληνικό δίκαιο. 

 

• Η Οδηγία περί µακροπρόθεσµης διαµονής (Baldwin-Edwards Μ. 2004) η 

οποία ψηφίστηκε το Νοέµβριο του 2003. Η οδηγία αυτή ήταν αποτέλεσµα 

µίας λεπτοµερούς έκθεσης η οποία δηµοσιεύτηκε το 2000 (Groenendijk etal., 

2000) και η οποία ανέφερε ότι είχε ήδη επιτευχθεί στην ΕΕ υψηλός βαθµός 

σύγκλισης της πρακτικής ως προς την παραχώρηση αδειών µονίµου διανοµής 

(συνήθως µετά από 5 χρόνια διαµονής). Όµως η ίδια Έκθεση ανέφερε το 

πρόβληµα των αυστηρών προϋποθέσεων που ισχύουν σε όλες τις χώρες της 

Νοτίου Ευρώπης για την απόκτηση µακροπρόθεσµης άδειας διαµονής, και το 

γεγονός ότι στην περίπτωση της Ελλάδας ο αριθµός τέτοιων αδειών που είχαν 

παραχωρηθεί ήταν µηδενικός  
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• Η Οδηγία για την οικογενειακή επανένωση ψηφίστηκε το Σεπτέµβριο του 

2003, µε σκοπό την ένωση της οικογένειας των υπηκόων τρίτων χωρών που 

διαµένουν νόµιµα σε χώρα της Ε.Ε. 

 

Ένα άλλο ζήτηµα εξαιρετικής σηµασίας που βοηθά στην ένταξη των µεταναστών 

είναι ο Κανονισµός (ΕΚ) 859/2003, ο οποίος ψηφίστηκε το Μάιο του 2003 και 

προβλέπει την διατήρηση και την προστασία των ασφαλιστικών δικαιωµάτων 

υπηκόων τρίτων χωρών που διακινούνται εντός της ΕΕ.  Πιο αναλυτικά ο 

συγκεκριµένος κανονισµός που αφορά την επέκταση των διατάξεων περί 

ασφαλιστικών δικαιωµάτων  των µετακινουµένων ευρωπαίων πολιτών και των 

µεταναστών τρίτων χωρών αποτέλεσε σηµαντική προσπάθεια για την πολιτική 

ένταξη τους. Πιο συγκεκριµένα µέσω του κανονισµού αυτού δίνεται η δυνατότητα 

στους ευρωπαίους πολίτες ή στους υπηκόους τρίτων χωρών που µετακινούνται από 

µία χώρα σε µια άλλη να απολαµβάνουν τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα και τις 

νόµιµες  παροχές ανεξάρτητα αν δούλεψαν σε δύο ή τρεις χώρες. ∆υνάµει του 

Κανονισµού αυτού οι διατάξεις του Καν(ΕΟΚ) 1408/71 και του Καν(ΕΟΚ) 574/72 

επεκτείνονται και στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται από τις 

διατάξεις αυτές µόνον λόγω της ιθαγένειας τους. 

Ειδικές ρυθµίσεις για την ένταξη των γυναικών στην κοινωνία και την οµαλή 

τους προσαρµογή στα ελληνικά δεδοµένα δε έχουν σχεδιαστεί ούτε σε ελληνικό αλλά 

ούτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πολιτικές που µέχρι σήµερα έχουν υιοθετηθεί σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο  αφορούν στη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την ενδυνάµωση 

της γυναίκας µετανάστριας. Τα µέτρα αυτά συνίστανται κυρίως στην αυτοτελή 

είσοδο και διαµονή της µετανάστριας γυναίκας, στην προστασία της µετανάστριας 

θύµατος βίας, στην προώθηση της συµµετοχής της στη δηµόσια, πολιτική και 

οικονοµική ζωή της χώρας και στη συνεργασία της χώρας υποδοχής µε τη χώρα 

προέλευσής της.   

 Γενικότερα οι πολιτικές ένταξης συναρτώνται και µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των κύριων οµάδων µεταναστών (Baldwin-Edwards Μ. 2004) ως 

εξής: 

 Οι Αλβανοί φαίνεται να κλίνουν υπέρ µίας στρατηγικής αφοµοίωσης, 

επιδεικνύοντας ευελιξία στο θέµα της θρησκείας, υιοθετώντας Ελληνικά ονόµατα και 

βαφτίζοντας τα παιδιά τους στην Ορθόδοξη εκκλησία. Η Αλβανική ιστορία δείχνει 
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ότι η κουλτούρα της χώρας προσαρµόζεται στα διάφορα καθεστώτα εξουσίας 

προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσει την ταυτότητά της.  

 Ως προς τους άλλους  µετανάστες από τα Βαλκάνια και την Ανατολική 

Ευρώπη παρατηρούµε τα ακόλουθα: Οι Βούλγαροι, οι Ρουµάνοι, οι Ουκρανοί, στη 

πλειοψηφία τους εµφανίζονται να θεωρούν εαυτούς επισκέπτες-εργαζόµενους, αλλά 

υπάρχουν και αυτοί που δείχνουν να έχουν πιο µακροπρόθεσµα σχέδια για παραµονή 

στη χώρα. ∆εν να επιθυµούν να προσαρµοστούν στις Ελληνικές απαιτήσεις µε τον 

τρόπο που έχουν ακολουθήσει οι Αλβανοί, και έτσι η στρατηγική ένταξης που 

ακολουθούν δεν είναι σαφής. 

 Ειδικότερα οι Ασιάτες(άνδρες από το Πακιστάν, την Ινδία, και το 

Μπαγκλαντές) παρουσιάζονται κυρίως ως επισκέπτες-εργαζόµενοι.  Η πλειοψηφία 

είναι άνδρες οι οποίοι φαίνεται ότι δεν επιθυµούν  να ενσωµατωθούν, λόγω της 

περιορισµένης γνώσης ελληνικών, του χαµηλού µορφωτικού τους επιπέδου, και λόγω 

του γεγονότος ότι εργάζονται σε χαµηλόµισθες εργασίες στη βιοµηχανία ή τον 

αγροτικό τοµέα. Πολλοί θεωρούν την Ελλάδα ως ενδιάµεσο σταθµό προς άλλους 

τόπους, και ειδικά προς το Ηνωµένο Βασίλειο.  

 Αιγύπτιοι: Ίσως αποτελούν παράδειγµα κλασσικής αφοµοίωσης, αφού 

βρίσκονται στην Ελλάδα εδώ και αρκετές δεκαετίες. ∆εν υπάρχουν πολλές 

πληροφορίες για την κοινότητα 

 

 

Α1.2. Προγράµµατα για την  ένταξη των γυναικών µεταναστριών στην Ελλάδα  

 

Στην Ελλάδα, οι πολιτικές για τη µετανάστευση εξακολουθούν να 

παρουσιάζουν φαινοµενική ουδετερότητα όσον αφορά στη διάσταση του φύλου. Το 

υποκείµενο που εγκαλείται είναι κατά κανόνα αρσενικό. Συγκεκριµένα, η γυναίκα 

µετανάστρια απασχολεί τις εθνικές µεταναστευτικές πολιτικές µόνο σε σχέση µε τις 

ακόλουθες δυο κατηγορίες: 

Α. Ως «συµπλήρωµα» του αρσενικού µετανάστη στα πλαίσια της 

οικογενειακής συνένωσης/επανένωσης, όπου καθορίζονται οι όροι (εισόδηµα, 

χρόνος παραµονής στην Ελλάδα) µε βάση τους οποίους σύζυγος και τέκνα 

µπορούν να έρθουν στην Ελλάδα ( Καµπούρη, 2006). 
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Β. Ως «θύµα» των κυκλωµάτων παράνοµης διακίνησης προσώπων (που 

αποτελούνται από αρσενικούς εγκληµατίες, Έλληνες και ξένους) µε ιδιαίτερη 

έµφαση στην εγκληµατικότητα και την πορνεία. 

 

Σχετικά µε τη γυναικεία αυτόνοµη µετανάστευση -µε εξαίρεση τις συµφωνίες 

µε τις Φιλιππίνες της δεκαετίας του 1980- δεν υπάρχουν άλλα παραδείγµατα 

ενθάρρυνσης αυτής, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από την 

ολοένα αυξανόµενη είσοδο των Ελληνίδων στην αγορά εργασίας, εξαιτίας της 

απουσίας των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας και την εξασθένιση 

της άτυπης βοήθειας που προσέφερε το ευρύτερο οικογενειακό δίκτυο. Με άλλα 

λόγια, η εργασία στον οικιακό τοµέα δεν αποτέλεσε ούτε και αποτελεί προϊόν 

κρατικής πολιτικής, όπως έγινε για παράδειγµα στη δεκαετία του ΄80 στον Καναδά 

και πρόσφατα σε άλλες χώρες (Ιταλία, Ισπανία).(ο.π)  

 Σε εργασιακά ζητήµατα, παρά τη µεγάλη παρουσία των µεταναστριών στον 

τοµέα απασχόλησης των υπηρεσιών και ιδιαίτερα των οικιακών, στις σχετικές 

πολιτικές δεν υπάρχει αναφορά στους κανόνες που θα πρέπει να διέπουν τις σχέσεις 

εργοδοτών-εργοδοτριών ή στην προστασία των µεταναστριών. Πράγµατι, σε πολλές 

περιπτώσεις οι γυναίκες εργάζονται πολλές ώρες, µε  πολύ χαµηλές αµοιβές, χωρίς 

ασφάλιση και χωρίς δυνατότητα να ενταχτούν 

Χρειάζεται όµως να αναφέρουµε ότι σηµαντικές προσπάθειες για την ένταξη 

και ενσωµάτωση των µεταναστριών έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί µέσα από την 

Κοινοτική Πρωτοβουλία Εqual. Τα προγράµµατα αυτά είναι προσανατολισµένα 

κυρίως στο τοµέα της εργασίας και πιο συγκεκριµένα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

εργασιακών προσόντων έτσι ώστε οι µετανάστριες να ενδυναµωθούν και να 

διεκδικήσουν καλύτερες θέσεις εργασίας. 

Η Κ.Π. Equal αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, 

χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και στοχεύει στην 

πειραµατική εφαρµογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέµησης των διακρίσεων 

και της ανισότητας στον τοµέα της απασχόλησης. Η Equal ολοκληρώνει τις εµπειρίες 

που αποκτήθηκαν στα πλαίσια των προηγούµενων Πρωτοβουλιών EMPLOYMENT  

& ADAPT και συµπληρώνει τις υπάρχουσες πολιτικές για την ισότητα      ευκαιριών 

στην αγορά.  
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Παρακάτω παρουσιάζονται πολύ περιληπτικά µερικά από τα προγράµµατα που έχουν 

αναληφθεί την χρονική περίοδο 2004-2006 µε βασικούς αποδέκτες τις γυναίκες 

µετανάστριες: 

 

1. Απασχόληση οικονοµικών µεταναστών/στριών στον αγροτικό τοµέα 

µέσα από την απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων/δεξιοτήτων και 

δοµών υποστήριξης 

Στόχος του έργου είναι η οικονοµική ενσωµάτωση και  βελτίωση της 

απασχολησιµότητας των οικονοµικών µεταναστών / στριών µέσα από την απόκτηση 

επαγγελµατικών προσόντων / δεξιοτήτων και τη δηµιουργία δοµών υποστήριξης.   

Οι δράσεις του Έργου που αφορούν τις µετανάστριες είναι: 

• Ένα πρόγραµµα κατάρτισης για αγροτουριστικά επαγγέλµατα, στη Σύρο, 

διάρκειας  75 ωρών, για 15  εργαζόµενες οικονοµικές µετανάστριες, που 

περιλαµβάνει   θεωρητική διδασκαλία και  πρακτική άσκηση σε 

συνεργαζόµενες επιχειρήσεις.  

•  Τοποθέτηση και απασχόληση 3 αλλοδαπών γυναικών για 10 µήνες στον 

Αγροτουριστικό Συνεταιρισµό Γυναικών Σύρου. Η επιλογή των γυναικών θα 

γίνει από τις 15 γυναίκες που θα καταρτισθούν στα  αγροτουριστικά 

επαγγέλµατα. 

• ∆υο προγράµµατα κατάρτισης σε γεωργικά επαγγέλµατα, διάρκειας  200 

ωρών έκαστο, για  συνολικά 40  οικονοµικούς µετανάστες/ στριες, 

εργαζόµενοι σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις των  Νοµών Καρδίτσας 

και Λασιθίου, που περιλαµβάνει θεωρητική διδασκαλία και πρακτική 

άσκηση σε συνεργαζόµενες επιχειρήσεις.  

• ∆υο προγράµµατα κατάρτισης για συµβούλους απασχόλησης,  διάρκειας   200 

ωρών έκαστο, για συνολικά 30  εργαζόµενους οικονοµικούς µετανάστες / 

στριες των Νοµών Καρδίτσας και Λασιθίου.  

    Το πρόγραµµα αυτό εφαρµόζεται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και µε αυτό 

τον τρόπο δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες και για τις µετανάστριες που βρίσκονται 

στην περιφέρεια και απασχολούνται στον αγροτικό τοµέα   
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2.«∆ιαπολιτισµική διοίκηση και τεχνολογικές προσαρµογές» µε τίτλο, 

Εφαρµογή νέων µεθόδων εργασίας σε πολιτισµικά διαφοροποιηµένες 

οµάδες: «έξυπνη προσαρµογή» των επιχειρήσεων & βελτίωση των 

δεξιοτήτων των γυναικών µεταναστριών 

 

          Το προτεινόµενο έργο είναι κατ' εξοχήν και στο σύνολό του καινοτόµο. Η 

καινοτοµική προσέγγιση εστιάζεται τόσο στο σχεδιασµό, τη µεθοδολογία υλοποίησης 

των δράσεων, τις εφαρµογές και το περιεχόµενο του έργου. Η δοµή του έργου 

αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πλέγµα ενεργειών, που καλύπτει διάφορες δράσεις 

(µελέτες, µεταφορά τεχνογνωσίας, εκπαίδευση, πιλοτική εφαρµογή κλπ) σε 

καινοτόµους τοµείς τηλεργασία, ηλεκτρονικό εµπόριο. 

 

3. Οι διαστάσεις της ξενοφοβίας και η προώθηση πολύ-                             

πολιτισµικών προτύπων 

 

Το έργο αυτό µε τη συνεργασία του πανεπιστηµίου Κρήτης προσπαθεί µέσα 

από ενέργειες, δράσεις και έρευνες να αποτυπώσει την νέα πολυπολιτισµική 

κοινωνία να προωθήσει στο γηγενή πληθυσµό την έννοια της διαφορετικότητας, και 

να βοηθήσει τις γυναίκες µετανάστριες να ενταχθούν και να γνωρίσουν το νέο 

περιβάλλον και τις ευκαιρίες που αυτό προφέρει.  

 

Α2. Γυναίκες σύζυγοι Ευρωπαίων πολιτών  

 

        Κρίσιµος παράγοντας για τη θέση της γυναίκας µετανάστριας στην κοινωνία και 

στις νέες µορφές ενσωµάτωσης είναι το φαινόµενο των µικτών γάµων που έχει 

αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και αντικατοπτρίζει το µετασχηµατισµό της κοινωνίας 

από µονοπολιτισµική σε πολυπολιτισµική. Τα στοιχεία από τη ∆ιεύθυνση 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής για το ∆ήµο Αθηναίων 

αποδεικνύουν  την τάση προς τους µικτούς γάµους. Πιο συγκεκριµένα το έτος 2006 

καταγράφηκε ότι 1,709 γυναίκες αλλοδαπές, παντρεµένες µε Έλληνα πολίτη 

υπέβαλλαν αίτηση για άδεια παραµονής, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του νόµου 

3386/2007. Οµοίως 2,075 γυναίκες αλλοδαπές παντρεµένες µε Ευρωπαίο πολίτη 

υπέβαλλαν αίτηση για άδεια παραµονής το έτος 2006. 
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        Ο ηλικίες αυτών στη πλειοψηφία τους βρίσκονται στην ηλικιακή οµάδα 30-50 

και οι βασικές εθνικές οµάδες που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των συζύγων Έλληνα 

ή Ευρωπαίου πολίτη στην Ελλάδα είναι οι παρακάτω: 

 Πίνακας 6.  Εθνικές οµάδες συζύγων Ελλήνων/Ευρωπαίων πολιτών 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 146 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 102 

ΑΛΒΑΝΙΑ 1801 

ΑΡΜΕΝΙΑ 168 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1.147 

ΓΕΩΡΓΙΑ 332 

ΓΙΟΥΚΟΣΛΑΒΙΑ (ΣΕΡΒΙΑ- 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) 
237 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 437 

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ 210 

ΚΑΝΑ∆ΑΣ 95 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 98 

ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ 624 

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 103 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1.667 

ΠΟΛΩΝΙΑ 467 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1.003 

ΡΩΣΙΑ 1.367 

ΤΟΥΡΚΙΑ 144 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 208 

 Πηγή: ∆ΑΜ ∆. Αθηνών 
 

 Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τη καταγραφή των αιτήσεων για άδεια 

παραµονής το χρονικό διάστηµα  2001-2007 από τη ∆/νση Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής του ∆. Αθηναίων.  

       Ο αριθµός των Αλβανίδων που είναι παντρεµένες µε Έλληνα ή Ευρωπαίο πολίτη 

είναι αρκετά υψηλός (1,801). Οµοίως για τις γυναίκες που κατάγονται από πρώην 

κοµµουνιστικές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία, η 

Ουκρανία, η Ρουµανία και η Ρωσία. 

       Κίνητρο πολλών γυναικών που έρχονται µόνες τους στην Ελλάδα από αυτές τις 

χώρες είναι η αναζήτηση συντρόφου (βλ. κεφάλαιο Β1, πίνακας 7). Υπάρχουν  

διαφορετικοί τρόποι  µετανάστευσης για αυτή την κατηγορία γυναικών. Έρχονται 

είτε για να βρουν εργασία είτε µε το πρόσχηµα της τουριστικής περιήγησης και 

παραµένουν στην Ελλάδα και µετά τη λήψη της τουριστικής βίζας. Αναζητούν 
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σύντροφο για την αποκατάσταση τους και θεωρούν ότι ο γάµος µε Έλληνα είναι το 

ιδανικότερο για µια καλύτερη ζωή. 

       Παρουσιάστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο η µετανάστρια ως µια  ανεξάρτητη 

και αποφασισµένη γυναικά που αποφασίζει και παίρνει τη ζωή στα χέρια της 

εγκαταλείπει τη χώρα της και αναζητά µια καλύτερη ζωή και ένα πιο ελπιδοφόρο 

µέλλον. Αυτή είναι η µία όψη και ίσως ισχύει µέχρι τη στιγµή που φτάνουν στη χώρα 

προορισµού. Η άλλη όψη δείχνει µια γυναίκα λιγότερο ανεξάρτητη, ιδιαίτερα 

ευάλωτη που ονειρεύεται τη καινούργια ζωή της δεµένη µε έναν Έλληνα που θα της 

προσφέρει οικονοµική, κοινωνική και ψυχολογική ασφάλεια (βλ. Παράρτηµα )    
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Α3.Φαινόµενο µικτών γάµων και προβληµατισµοί: στοιχεία από την Περιφέρεια 

Αττικής  (∆ΑΜ Ν. ΑΘΗΝΩΝ) 

 

 

       Μικτός γάµος θεωρείται ο γάµος µεταξύ δυο ατόµων που προέρχονται από 

διαφορετικές εθνικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές οµάδες ή έθνη. Το φαινόµενο αυτό 

είναι ιδιαίτερα αυξηµένο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα καθώς η πολυπολιτισµική 

κοινωνία και η παρουσία πολλαπλών ταυτοτήτων βοηθά στη δηµιουργία µικτών 

σχέσεων που οδηγούν αρκετές φορές στην τυπική/επίσηµη µορφή ένωσης που είναι ο 

γάµος. 

     Ο µικτός γάµος είναι για τους αλλοδαπούς και κυρίως τις γυναίκες λόγος 

µετανάστευσης και πολλές φορές «όνειρο ζωής». Σύµφωνα µε απαντήσεις που 

δόθηκαν από αλλοδαπές στην ερώτηση για το τι επιθυµούν για το µέλλον ο γάµος µε 

Έλληνα και η δηµιουργία οικογένειας είναι αυτά που θα τους επιτρέψουν να 

κατακτήσουν µια καινούργια ζωή(Βλ. παράρτηµα ) 

      Το κεφάλαιο αυτό δεν επικεντρώνεται στη κοινωνιολογική – ανθρωπολογική 

διάσταση του φαινοµένου αλλά παρουσιάζει τη διοικητική διαδικασία και τη στάση 

του κράτους απέναντι στο µικτό γάµο. Τα µικτά ζευγάρια που έχουν συνάψει γάµο, 

χρειάζεται να βεβαιώσουν την ύπαρξη «πραγµατικού» γάµου και υπόκεινται σε 

διαδικασία συνέντευξης από επιτροπή που συγκροτείται γι’ αυτό το σκοπό από τη 

∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της εκάστοτε Περιφέρειας. 

      Όλα τα µικτά ζευγάρια, σύµφωνα µε το νόµο 2910/2001 ήταν υποχρεωµένα να 

περνάνε από συνέντευξη. Ο διοικητικός µηχανισµός που παρουσίαζε όλα τα 

προβλήµατα που αναφέρονται παρακάτω σε ειδικό κεφάλαιο (βλ. κεφάλαιο ΙΙΙ Β2) 

δεν µπόρεσε να διαχειριστεί και να αναλάβει και να ασκήσει στο µέγιστο την 

αρµοδιότητα αυτή λόγω του µεγάλου πλήθους των ζευγαριών προς εξέταση. Με τον 

νόµο 3386/2005 υπάρχει τροποποίηση αυτής της ρύθµισης δίνοντας στον Γενικό 

Γραµµατέα της Περιφέρειας την αρµοδιότητα να αποφασίζει αυτός για το ποιες 

περιπτώσεις θεωρείται απαραίτητο η συνέντευξη. 

      Οι επιτροπές σύµφωνα µε τον νόµο 2910/2001 ήταν πενταµελείς, εκ των οποίων 

ένας ήταν υπάλληλος της αστυνοµίας και οι υπόλοιποι τέσσερις εξειδικευµένα 

στελέχη της υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Με τον νόµο 3386/2005 οι 

επιτροπές γίνονται επταµελείς µε την ίδια εκπροσώπηση στην αναλογία (ένας 

υπάλληλος αστυνοµίας και έξι στελέχη της υπηρεσίας).   
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Ποιοι γάµοι εξετάζονται: 

        Εξετάζονται οι αρχικοί γάµοι δηλαδή οι γάµοι που έχουν πραγµατοποιηθεί στην 

Ελλάδα από Έλληνα/-ίδα  πολίτη µε αλλοδαπό/-ή και όπου υπάρχει αίτηµα για 

χορήγηση άδειας παραµονής. 

        Επιπλέον εξετάζονται και οι γάµοι που έχουν τελεστεί στο εξωτερικό από 

Έλληνα/-ίδα µε αλλοδαπό/-ή και έρχονται στην Ελλάδα δηλώνοντας για πρώτη φορά 

το γάµο τους στις ελληνικές αρχές. 

        Τέλος καλούνται προς συνέντευξη τα ζευγάρια όπου «φαίνεται» να µη διαθέτουν 

σταθερότητα στο γάµο και ή ένωση τους να µην είναι πραγµατική. Αυτή η κατηγορία 

περιλαµβάνει ποικίλες περιπτώσεις που εµπεριέχουν στοιχεία εκµετάλλευσης είτε 

προς τον Έλληνα/-ίδα είτε προς τον αλλοδαπό/-ή και θα αναλυθεί εκτενέστερα 

παρακάτω. 

        Τα µικτά ζευγάρια καλούνται από την υπηρεσία µε το σύστηµα επιστολής έως 

τρεις φορές. Η επιστολή αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει το ζευγάρι. 

Μέσω αυτής της διαδικασίας γίνεται έλεγχος της διεύθυνσης και διαπιστώνεται εάν 

το ζευγάρι µένει στο ίδιο σπίτι. Στην περίπτωση που το ζευγάρι δεν ανταποκριθεί στο 

κάλεσµα για συνέντευξη το αίτηµα του για χορήγηση άδειας παραµονής 

απορρίπτεται. Είναι υποχρεωµένος σε αυτή τη περίπτωση ο αλλοδαπός/-ή να 

αναχωρήσει από τη χώρα µέσα σε τριάντα ηµέρες. Έχει το δικαίωµα να προσφύγει 

δικαστικά κατά αυτής της απόφασης .Οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται στα 

πρωτοδικεία και µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. 

        Οι απορριπτικές αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραµονής σε αλλοδαπό/-ή που 

έχει συνάψει γάµο µε Ελληνα/-ίδα, λόγω σκοπιµότητας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

καθώς παρουσιάζεται ο γάµος ως µια οικονοµική συµφωνία µε αρνητικές συνέπειες 

και προεκτάσεις που επηρεάζουν εκείνον που είναι πιο ευάλωτος. 

        Συχνή περίπτωση µικτών γάµων είναι η ένωση ηλικιωµένων Ελλήνων µε 

αλλοδαπές. Τα κίνητρα του Έλληνα τις περισσότερες φορές είναι η κάλυψη της 

ανάγκης για φροντίδα και συντροφικότητα. Η οικιακή φροντίδα ηλικιωµένων 

αποτελεί δυσβάσταχτο κόστος και θεωρείται ανέφικτη εναλλακτική λύση για το 

άτοµο που αντιµετωπίζει την αρρώστια και τα γηρατειά. Η µειονεκτική θέση στην 

οποία βρίσκεται κατευθύνει τις επιλογές του οδηγώντας τον σε ένα γάµο «οικονοµική 

συµφωνία». Προσφέρει στην αλλοδαπή στέγη, οικονοµική βοήθεια και τη 

δυνατότητα άδειας παραµονής στη χώρα. Η αλλοδαπή από τη πλευρά της µπαίνει σε 

αυτή τη διαδικασία λαµβάνοντας από τη συµφωνία αυτή την ευκαιρία να παραµείνει 
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στη χώρα και να εργαστεί. Οι αλλοδαπές που τελούν γάµο µε Έλληνα είναι 

ασφαλισµένες στο σύζυγο τους, γεγονός που τους επιτρέπει να απασχοληθούν στη 

«µαύρη εργασία». Οι εργοδότες από την άλλη, εκµεταλλεύονται και διατηρούν τη 

παράνοµη εργασία, καθώς προτιµούν να απασχολούν άτοµα  χωρίς να επιβαρύνονται 

µε τη πληρωµή ενσήµων που προβλέπει η νόµιµη. 

        Σύµφωνα µε µαρτυρίες της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της 

Περιφέρειας Αττικής υπάρχουν γάµοι όπου τελούνται µε τη παρακίνηση προαγωγών 

που επιθυµούν  να εξασφαλίσουν άδεια παραµονής σε αλλοδαπές ώστε να εργαστούν 

σε οίκους ανοχής. Τα υποψήφια θύµατα είναι άτοµα εξαρτώµενα και εθισµένα από 

ναρκωτικές ουσίες µε χαµηλό οικονοµικό και κοινωνικό στάτους. Οι προαγωγοί 

εξασφαλίζουν σε αυτή την ευάλωτη κοινωνική οµάδα το απαραίτητο οικονοµικό 

ποσό που θα τους κρατά όµηρους και ανελεύθερους. 

         Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η περίπτωση των γάµων αλλοδαπών µε 

έγκλειστους. Οι φυλακισµένοι που έχουν ποινή φυλάκισης πολλών ετών δεν µπορούν 

να συνάψουν ολοκληρωµένες σχέσεις µε τον/ την σύντροφο τους, καθώς η σχέση δεν 

αναγνωρίζεται από το κράτος. Ο γάµος όµως ως η επίσηµη τυπική ένωση δίνει τη 

δυνατότητα και βάσει σχετικού νόµου στους φυλακισµένους να έχουν σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα ολοκληρωµένες σχέσεις. Πολλές φορές όµως παρατηρείται ότι οι 

αλλοδαπές που συνάπτουν γάµο µε φυλακισµένους δεν ανταποκρίνονται στα 

προβλεπόµενα καθήκοντα τους και απλά πραγµατοποιούν την ένωση για να λάβουν 

την άδεια παραµονής δηµιουργώντας µια ψευδή εικόνα για τις προθέσεις τους στους 

έγκλειστους. 
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Β. Η πρόσβαση των γυναικών µεταναστριών στην απασχόληση και οι 

εργασιακές τους σχέσεις 

 

Β1. Γυναίκες και εργασία. Η θηλυκοποίηση της εργασίας 

 

Η εργασία και η απασχόληση των µεταναστριών επηρεάζεται και από την 

παγκοσµιοποίηση
3
 και τον τρόπο που διαµορφώθηκε η κατανοµή των σχέσεων και 

ρόλων του γυναικείου φύλου στις χώρες προέλευσης και υποδοχής. O όρος 

παγκοσµιοποίηση αντανακλά διαδικασίες οικονοµικής και κοινωνικής σύγκλισης και 

ευνοεί την απορρύθµιση του κράτους πρόνοιας και των ρυθµίσεων προστασίας των 

πολιτών (Ψηµµένος, 1999
α
 και 1999β). Η παγκόσµια βιοµηχανία προσωπικών 

υπηρεσιών στηρίζεται στην κατασκευή ενός εργατικού δυναµικού που επιβάλλει το 

¨διασκορπισµό¨ και την υπερεθνική οργάνωση. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι το 

κεφάλαιο είναι αυτό που οργανώνει το εργατικό δυναµικό πέρα από τα στενά όρια 

του έθνους κράτους και ταυτόχρονα επιβάλλεται µέσα από διεθνείς και πολυεθνικούς 

οργανισµούς (Ε.Ε. ,∆ΝΤ) (Ψηµµένος, 2006). 

 Οι γυναίκες µετανάστριες ενισχύουν το νέο αυτό µοντέλο και συµµετέχουν 

ενεργά στη βιοµηχανία αυτή λόγω της φύσης τους και της σχέσης τους µε την 

εργασία, η οποία στηρίζεται σε ένα σύστηµα ευελιξίας όπου υπάρχει ταύτιση 

εργασίας µε το φύλο, καθώς προσαρµοστικότητα και προσαρµογή της µετανάστριας 

στις “ανάγκες” και “αξίες” των εργοδοτών. Πιο αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των 

εργατριών που απασχολούνται σε αυτούς τους τοµείς (οικιακή φροντίδα και επίβλεψη 

ανηλίκων) είναι η ευαισθησία  στις προσωπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του 

πελάτη, η ανυπαρξία σταθερών εργασιακών κανόνων, η ανάγκη άµεσης 

κινητικότητας σε θέµατα τόπου, η εξάρτηση της εργαζοµένης από τον εργοδοτικό 

µηχανισµό, η αποµόνωση. 

Η  εργασία στις οικιακές υπηρεσίες κυρίως στηρίζεται στην ανάπτυξη 

¨ελλειµµάτων¨ (π.χ. σε σχέση µε τη φροντίδα, το κράτος πρόνοιας κτλ.) στις χώρες 

υποδοχής και ανάπτυξης µορφών δραστηριότητας που λειτουργούν ως ¨µοχλοί¨ 

κύρους για το ντόπιο γυναικείο πληθυσµό. Αυτό συνδέεται άµεσα µε την αύξηση της 

                                                 
3
Η παγκοσµιοποίηση είναι ένα σύνθετο φαινόµενο που οι µεταβολές του στο πεδίο της οικονοµίας 

συσχετίζονται µε µεταβολές σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, δηµοκρατίας στον πολιτικό χώρο, 

περιβάλλοντος , ασφάλειας, πολιτισµού, και επικοινωνίας. Το έθνος-κράτος µέσα σε αυτό το πλαίσιο 

δεν ακυρώνεται, αλλά γίνεται συντελεστής και συνδιαµορφωτής αυτής της διαδικασίας, 

αναλαµβάνοντας ρόλο επιτελικό, ρυθµιστικό και κατευθυντήριο.   

 



Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΣΤΑ  47

συµµετοχής των γηγενών γυναικών στη µισθωτή εργασία. Εµφανίζονται εποµένως 

δύο οµάδες γυναικών. Η οµάδα των γυναικών που εργάζεται ως µισθωτοί υπάλληλοι 

στον τριτογενή τοµέα και στοχεύει στην κοινωνική ανέλιξη και η οµάδα εκείνη που 

απασχολείται στον τριτογενή τοµέα αλλά οδηγείται και βιώνει την αποµόνωση 

(Sassen, 2003). 

Στην Ελλάδα οι παράγοντες που συνέβαλλαν σηµαντικά στη µεγάλη εισροή 

µεταναστριών οι οποίες αναζητούσαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας   

είναι η αυξανόµενη παραοικονοµία που ευνοεί την παράνοµη εργασία των γυναικών 

σε κλάδους που ενισχύουν τον σωρευτικό αποκλεισµό όπως οικιακή εργασία, η 

έλλειψη ευελιξίας της τοπικής αγοράς εργασίας, δηλαδή ο περιορισµένος αριθµός 

εργασιών µερικής απασχόλησης, η ύπαρξη σε µεγάλο βαθµό εποχιακών εργασιών 

όπως είναι ο τουρισµός, η γεωργία και ο κατασκευαστικός κλάδος και τέλος η 

επικράτηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δηµιουργεί ευκαιρίες για εργασία και 

ευνοεί τη µετανάστευση. Κάνοντας µια γενική εκτίµηση για τις µεγαλύτερες 

κατηγορίες µεταναστριών στην Ελλάδα, µπορούµε να πούµε ότι  οι µετανάστριες από 

τη Βουλγαρία έρχονται στη χώρα µόνες τους και εργάζονται κυρίως στον τουριστικό 

τοµέα. Οι Αλβανίδες στο µεγαλύτερο ποσοστό έρχονται µε τις οικογένειες τους και 

απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας και οι Φιλιππινέζες παραδοσιακά, 

εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί και βρίσκονται εδώ µαζί µε τις οικογένειές τους. Οι 

γυναίκες από τις µουσουλµανικές χώρες δεν εργάζονται αλλά παραµένουν στο 

εσωτερικό του σπιτιού για την οικιακή φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών. 

Συνοψίζοντας, η σύγχρονη γυναικεία µετανάστευση είναι αποτέλεσµα της 

ανάπτυξης του παγκόσµιου καταµερισµού της εργασίας της απορρύθµισης του 

κράτους πρόνοιας και της ανάπτυξης ευέλικτων µορφών εργασίας και απασχόλησης  

και της αλλαγής στη µεταναστευτική πολιτική (Ψηµµένος, 2006). 

Είναι χρήσιµο σε αυτό το σηµείο να τονιστεί ότι η µετανάστευση των γυναικών 

γίνεται σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητα από την ύπαρξη συντρόφων. Παρουσιάζεται  

παρακάτω ο συγκεντρωτικός πίνακας που αποτυπώνει τη µετανάστευση των 

γυναικών που έρχονται µόνες τους στην Ελλάδα για εργασία. Τα στοιχεία αυτά 

αφορούν την Περιφέρεια Αττικής της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

του Ν.Αθηνών. 
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Πίνακας 7. Μετανάστευση γυναικών   

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΛΒΑΝΙΑ 13.426 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 10.097 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 8.831 

ΓΕΩΡΓΙΑ 4.581 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 4.472 

ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ 3.986 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3.200 

ΡΩΣΙΑ 2.896 

ΠΟΛΩΝΙΑ 1.240 

ΚΙΝΑ 639 

ΑΡΜΕΝΙΑ 584 

ΝΙΓΗΡΙΑ 452 

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 433 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 428 

ΓΙΟΥΚΟΣΛΑΒΙΑ (ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) 217 

Πηγή: ∆ΑΜ ∆. Αθηνών 

         Όπως παρατηρούµε στον πίνακα 7 χώρες του πρώην Ανατολικού µπλοκ είναι οι 

χώρες καταγωγής της πλειοψηφίας των γυναικών που έρχονται στην Ελλάδα µόνες 

τους. Επιπλέον µεγάλο κοµµάτι των γυναικών µεταναστών στη χώρα µας που παρέχει 

εξαρτηµένη εργασία προέρχεται από την Αλβανία. Το υψηλό ποσοστό των 

Αλβανίδων συνάδει µε την έντονη παρουσία των µεταναστών που προέρχονται από 

την Αλβανία. 

        Προβληµατισµοί υπάρχουν σχετικά µε την εργασία και την ένταξη των 

γυναικών από τις χώρες του πρώην Ανατολικού µπλοκ, καθώς πολλές είναι οι 

περιπτώσεις των γυναικών που πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης και κακοποίησης 

πολλών µορφών. Αξιοσηµείωτο και ανησυχητικό αποτελεί  το γεγονός σύµφωνα µε 

µαρτυρίες Μ.Κ.Ο.  ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Νιγηριανών που έρχονται στην 

Ελλάδα, εργάζονται σε οίκους ανοχής είτε νόµιµα είτε παράνοµα και υφίστανται 

ποικίλες µορφές εκµετάλλευσης.  (βλ. κεφάλαιο ΙΙΙ Β3.2) 

 

Β2. Η αντιµετώπιση των µεταναστών ως εργατικού δυναµικού από το Κράτος 

 

Σε έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί το 2002 για την Οικονοµική και 

Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών (Καβουνίδη, 2002) διαπιστώθηκαν τα 

βασικότερα προβλήµατα που σε συνδυασµό µεταξύ τους, δηµιουργούν στους 

µετανάστες δυσµενείς συνθήκες διαβίωσης. Χρειάζεται να τονίσουµε ότι δεν 
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υφίστανται σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των φύλων σε σχέση µε την 

αναφορά των προβληµάτων. 

        Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες και άντρες µετανάστες είναι σε 

µεγάλο βαθµό κοινά αλλά οι επιπτώσεις αυτών βιώνονται πιο έντονα από τις γυναίκες 

λόγω της φύσης της εργασίας τους αλλά και του φύλου. 

        Η µεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα πριν το 1989 απουσίαζε. Η πολιτική 

του κράτους προσανατολιζόταν στη διαµεσολάβηση και επίλυση των διαφορών που 

προέκυπταν από τον ξεκάθαρο χωρισµό των δύο οµάδων: «εµείς-αυτοί», «γηγενείς-

ξένοι». Η παρέµβαση αυτή του κράτους δηµιούργησε κλίµα ανασφάλειας τόσο στους 

γηγενείς όσο και στους αλλοδαπούς.  Μετά το 1989 η πολιτική εκφράστηκε µε ένα 

ιδιαίτερα αυστηρό νόµο  (ν.1975/1991) που αφορούσε   τους ξένους στην Ελλάδα και 

είχε ανασταλτική, ανατρεπτική και κατασταλτική λογική. Το 1998 έχουµε την πρώτη 

προσπάθεια νοµιµοποίησης που βρήκε τον κρατικό µηχανισµό ανέτοιµο και χωρίς 

την απαιτούµενη ύπαρξη του τυπικού πλαισίου οργάνωσης των σχέσεων, µε την 

απουσία νοµικής και πολιτικής κατοχύρωσης των µεταναστών και προσανατολισµένο 

µόνο στην υιοθέτηση αυστηρών µέτρων και νόµων για την είσοδο των ξένων στην 

Ελλάδα. 

        Η πολιτική σε συνδυασµό µε την έντονη παρέµβαση της αστυνοµίας, ως 

αποκλειστικός µηχανισµός του κράτους ελέγχου και ρύθµισης των µεταναστευτικών 

ροών δηµιούργησε συνθήκες κάτω από τις οποίες η µετανάστευση συνδέθηκε µε την 

«εγκληµατικότητα» και µε µια συγκεκριµένη εθνική οµάδα, αυτή των Αλβανών. 

Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έπαιξαν και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης που 

ενίσχυαν κλίµα εχθρότητας και αβεβαιότητας.  

      Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η ελληνική µεταναστευτική πολιτική ήταν 

προσανατολισµένη µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90 σε θέµατα διασποράς ή 

«απόδηµου ελληνισµού», στη µετανάστευση εργατικού δυναµικού από την Ελλάδα 

και την επιστροφή του, διαµορφώνοντας έµµεσα ή άµεσα κατηγοριοποιήσεις  της 

µετανάστευσης νοµιµοποιώντας τη διαφορετική µεταχείριση τους στην ελληνική 

κοινωνία. Συνεπώς προνοµιακές κατηγορίες αποτελούν οι µετανάστες από τις 

πλούσιες χώρες , οι κοινοτικοί και αυτοί που είχαν ελληνική καταγωγή. Αντίθετα οι 

κατηγορίες των «µη νόµιµων µεταναστών» και των αιτούντων άσυλο ήταν 

ανεπιθύµητες ( Πετράκου, 2001). Η διαφορετική αντιµετώπιση των οµάδων 

µεταναστών οφείλεται στα στερεότυπα και στις εικόνες που έχουν διαµορφωθεί για 



Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΣΤΑ  50

αυτούς στην ελληνική κοινωνία, καθώς και στην κατηγοριοποίηση τους σε µια 

αξιακή κλίµακα, όπου η ∆ύση τοποθετείται σε υψηλότερη βαθµίδα από την Ανατολή.   

          Σήµερα, µε  την εφαρµογή του νέου νοµοθετικού πλαισίου καθώς και µε τις 

νέες αρµόδιες υπηρεσίες που λαµβάνουν χώρα στο χώρο της διοίκησης γίνεται 

προσπάθεια για την ορθότερη µεταχείριση των µεταναστών που εισέρχονται στην 

ελληνική επικράτεια καθώς και εφαρµόζονται µέτρα – πολιτικές για την ένταξη και 

ενσωµάτωση των νόµιµων µεταναστών. 

         Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι µετανάστες σε σχέση µε την 

επαφή τους µε τη διοίκηση εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολεύοντας την 

παραµονή και την ένταξη τους. Μέσω της έρευνας οι µετανάστες περιγράφουν µια  

δύσκαµπτη σε µεγάλο βαθµό δηµόσια διοίκηση, η οποία τους ταλαιπωρεί κατά τη 

διεκδίκηση των αιτηµάτων τους. Ο γραφειοκρατικός κυκεώνας επιδεινώνεται από την  

έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού πάνω στα θέµατα της µετανάστευσης.  

        Η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού είναι καθοριστικό για την εύρυθµη και 

αποτελεσµατική λειτουργία της διοίκησης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της µικρής 

εµπειρίας του κρατικού µηχανισµού σε  θέµατα µετανάστευσης αποτελεί το γεγονός 

ότι µόλις το 2001 συστήθηκε η ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της 

Περιφέρειας ως φορέας που έχει την αρµοδιότητα να εξετάζει τις αιτήσεις για 

χορήγηση και ανανέωση άδεια διαµονής στους αλλοδαπούς. Η απουσία στελεχών και 

ποσοτικά αλλά και ποιοτικά δηµιουργεί δυσκολίες στην εφαρµογή της νοµοθεσίας 

και στην διενέργεια διοικητικών πράξεων που να συνάδουν µε τις αρχές της χρηστής 

διοίκησης. 

 Τα προβλήµατα της διοικητικής δράσης έτσι όπως αποτυπώνονται από τον 

Συνήγορο του Πολίτη (∆αραµάρας, 2007) εντοπίζονται σε δυο βασικά θέµατα: 

        Το πρώτο πρόβληµα αφορά στην απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας είτε µε 

διαπίστωση είτε µε πολιτογράφηση και το δεύτερο αφορά στη διαδικασία 

νοµιµοποίησης των οικονοµικών µεταναστών. 

        Τα κύρια σηµεία που δυσκολεύουν τις διαδικασίες αυτές είναι οι υπέρµετρες 

καθυστερήσεις οι οποίες µε τη σειρά τους οφείλονται στην ανεπάρκεια επαρκώς 

καταρτισµένου προσωπικού, η απουσία θεσµοθετηµένων προθεσµιών που να διέπουν 

τις συγκεκριµένες διαδικασίες, η έλλειψη συντονισµού των αρµοδίων υπηρεσιών και 

η απουσία ενηµέρωσης των ενδιαφερόµενων για την εξέλιξη της υπόθεσης τους. Ένα 

άλλο πρόβληµα για το οποίο ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχτεί πολλές αναφορές 
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προς εξέταση είναι η έλλειψη διαδικασίας για την επιστροφή παραβόλου για 

χορήγηση άδειας διαµονής, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.  

 

        Ένα πρόβληµα που δυσχεραίνει την επαφή των νεοεισερχόµενων µεταναστών µε 

τους αρµόδιους φορείς και ταυτόχρονα δυσκολεύει την ένταξη τους στο νέο 

κοινωνικό περιβάλλον είναι  το θέµα της γλώσσας. Αποτελεί επίσης πρόβληµα που 

λειτουργεί ανασταλτικά στην όποια προσπάθεια επικοινωνίας για εξεύρεση εργασίας 

µε βάση τα πραγµατικά προσόντα των µεταναστών και στην δυνατότητα να 

διαπραγµατευτούν τους όρους εργασίας τους. Αναφορικά µε το θέµα της αδυναµίας 

εξεύρεσης εργασίας αντίστοιχης των προσόντων των µεταναστριών έχει διαπιστωθεί  

σε σχετικές έρευνες ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερο επίπεδο γενικής εκπαίδευσης 

από τους άνδρες. Συγκεκριµένα, το 16% των γυναικών, σε σύγκριση µε το 10% των 

ανδρών έχει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ το 15% των γυναικών σε σχέση µε το 

8% των ανδρών έχει πτυχίο  ανώτερης εκπαίδευσης (Καβουνίδη, 2003). 

          Σύµφωνα µε τη µελέτη του 2002 ( Καβουνίδη, 2002), ένα σηµαντικό πρόβληµα 

που εντοπίζεται από τους µετανάστες είναι η  εργασία µε ένσηµα και η κοινωνική 

ασφάλιση (44% του συνόλου των ερωτηθέντων), δηλαδή η εξεύρεση νόµιµης 

εργασίας. Μετά τη διαδικασία της νοµιµοποίησης που πραγµατοποιήθηκε το 1998 οι 

µετανάστες απέκτησαν τις προϋποθέσεις για να αναλάβουν νόµιµη εργασία. Οι 

ευκαιρίες όµως ήταν λιγότερες καθώς οι εργοδότες προτιµούσαν να απασχολούν µη 

νόµιµους µετανάστες διατηρώντας χαµηλά ηµεροµίσθια και αποφεύγοντας την 

υποχρέωση για την ασφαλιστική τους κάλυψη.    

         ∆ιαπιστώθηκε στη σχετική έρευνα µεγάλη δυσαρέσκεια των µεταναστών σε 

σχέση µε τις µικρές αποδοχές και τις κακές συνθήκες εργασίας. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα αποτέλεσαν οι αναφορές εργαζοµένων για εξαπάτηση από τη µεριά 

των εργοδοτών σχετικά µε τα µεροκάµατα που δεν ανταποκρίνονται στα 

συµφωνηµένα, τη µη κάλυψη των προβλεπόµενων ενσήµων και βέβαια τις πολλές 

ώρες εργασίας χωρίς το αντίστοιχο οικονοµικό και ψυχολογικό αντίκρισµα (ό.π ). 

        Ένα άλλο πρόβληµα έτσι όπως καταγράφεται και στην έρευνα έχει να κάνει µε 

τη θέση των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία και τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν αναφορικά µε το πώς αντιµετωπίζονται από τον γηγενή πληθυσµό. 

Αντιµετωπίζονται σε µεγάλο βαθµό ως «πρόβληµα» ή το πολύ ως «φαινόµενο» και 

όχι ως υποκείµενα λόγου. Αυτό ενισχύεται από την ισχνή κοινωνική παρουσία  και 

την ανεπάρκεια δηµόσιου λόγου. Παρόλα αυτά αντιπροσωπεύουν ένα παράλληλο 
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κόσµο από κοινωνικές σχέσεις, στάσεις, πρωτοβουλίες και στρατηγικές κοινωνικής 

ένταξης ο οποίος υλοποιείται µέσα από δυναµικά δίκτυα µη ορατά (Μαρβάκης et all, 

2001). 

 

Β3. Εργασιακά προβλήµατα των γυναικών µεταναστριών  

 

       Τα προβλήµατα των γυναικών µεταναστών εντοπίζονται στο χώρο της εργασίας, 

αλλά οι επιπτώσεις αυτών αντανακλούν και καθορίζουν και την κοινωνική τους θέση.  

Η γυναίκα µετανάστρια αντιµετωπίζει φαινόµενα σωρευτικού αποκλεισµού που την 

αποµακρύνουν από κοινωνικές δραστηριότητες και την αποµονώνουν στο χώρο του 

«σπιτιού» όπου το ιδιωτικό και το δηµόσιο συγχέεται. 

       Η  ελαστικότητα της εργασίας και οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης που 

κυριαρχούν και χαρακτηρίζουν την απασχόληση των µεταναστριών, εγκλωβίζουν 

πολλές φορές τις εργαζόµενες σε περιορισµένους χώρους διαβίωσης (Ψηµµένος, 

1999). 

       Η εργασία στο σπίτι ως κύρια µορφή απασχόλησης των µεταναστριών ορίζεται 

πλέον ως «γυναικεία εργασία», εγκλωβίζοντας τη γυναικεία εργατική δύναµη στη 

φτώχεια και στην εντατικοποίηση της εργασίας στο «σπίτι». Η µετανάστρια αδυνατεί 

να αναζητήσει εργασία µε ευνοϊκότερες συνθήκες και αναπόφευκτα το ήδη 

διαµορφωµένο εργασιακό πλαίσιο την οδηγεί όλο και περισσότερο προς την 

οικονοµική και κοινωνική εκµετάλλευση. Επιπλέον  η οικιακή εργασία ως µια άτυπη 

µορφή εργασίας καθιστά τις γυναίκες άµεσα εξαρτώµενες από τους συζύγους τους 

καθώς οι περισσότερες δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση. 

       Η νοµοθετική περιθωριοποίηση σε σχέση µε τις άδειες εργασίας των 

µεταναστριών στις χώρες της Μεσογείου σπρώχνουν ένα µεγάλο αριθµό γυναικών 

προς αυτές τις µορφές αυτοαπασχόλησης. Οι µετανάστριες καταφεύγουν στην 

«µαύρη εργασία» µε αποτέλεσµα να αποµακρύνονται από τα κοινωνικά δίκτυα 

ένταξης στην επίσηµη αγορά εργασίας και από τα συστήµατα εκπαίδευσης και 

κοινωνικών παροχών.    

      Η φύση της εργασίας των γυναικών επιβάλλει νέες συνθήκες εργασίας που 

οδηγούν στην περιθωριοποίηση. Οι εργασιακές σχέσεις προσωποποιούνται δίνοντας 

στην γυναίκα ελάχιστες εναλλακτικές λύσεις προκειµένου να αναπτύξει σχέσεις 

εκτός εργασίας. Πιο αναλυτικά, το οικογενειακό περιβάλλον του εργοδότη είναι το 

περιβάλλον εργασίας της γυναίκας βοηθού, όπου οι όροι, οι συνθήκες εργασίας και οι 
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κανονισµοί καθορίζονται άµεσα, χωρίς περιορισµούς και αποκλειστικά από τον 

εργοδότη. Αυτό συνεπάγεται το σταδιακό ή άµεσο εγκλωβισµό των γυναικών στον 

οικιακό χώρο προσφέροντας ελάχιστες δυνατότητες για ανάπτυξη διαφορετικών 

εργασιακών ή άλλων κοινωνικών σχέσεων ή ευκαιρίες ανάπτυξης δικτύων 

κοινωνικής υποστήριξης. 

 

Γ. Το ζήτηµα της παράνοµη διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων  

  

H παράνοµη διακίνηση και εµπορία ανθρώπων (Τtrafficking Human Βeings) µε 

σκοπό την οικονοµική ή και τη σεξουαλική εκµετάλλευσή τους, αποτελεί ένα ζήτηµα 

εξαιρετικά σηµαντικό.  Το πρόβληµα αυτό έχει ποικίλες µορφές και άµεση σχέση µε 

την αγορά εργασίας. 

Η παράνοµη διακίνηση και εµπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκµετάλλευση 

(trafficking) διαφοροποιείται από την λαθροδιακίνηση (smuggling)  σε σηµαντικά 

σηµεία . Η βασική διαφορά ειναι ότι  συνήθως οι λαθροµετανάστες στο τέλος του 

επικίνδυνου ταξιδιού είναι ελεύθεροι, ενώ τα θύµατα εµπορίας παραµένουν δέσµια 

και βιώνουν συνθήκες αληθινής δουλείας. Πολλές φορές οι λαθροµετανάστες 

µετατρέπονται σε θύµατα εκµετάλλευσης στο τόπο προορισµού αφού αδυνατούν να 

επιβιώσουν και να ανταπεξέλθουν στο νέο περιβάλλον καθώς είναι παράνοµοι και 

φοβισµένοι και χρεωµένοι στο λαθροδιακινητή τους. Συνεπώς αναγκάζονται να 

δουλέψουν κάτω από άθλιες συνθήκες σε κακοπληρωµένες και επικίνδυνες εργασίες. 

Τόσο το trafficking όσο και το smuggling επηρεάζουν ενήλικους και παιδιά, άνδρες 

και γυναίκες µε τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο η εµπορία για σεξουαλική εκµετάλλευση 

συνδέεται άµεσα µε το φύλο καθώς η πλειοψηφία των θυµάτων είναι γυναίκες και 

νέα κορίτσια.  

Το Πρωτόκολλο κατά της λαθροδιακίνησης των µεταναστών µέσω εδάφους, νερού 

και αέρα (πού συµπληρώνει  τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά του 

∆ιακρατικού Οργανωµένου Εγκλήµατος) δίνει τον ορισµό του smuggling σύµφωνα 

µε το οποίο «λαθροδιακίνηση των µεταναστών είναι η προµήθεια, έτσι ώστε να 

προκύψει άµεσα ή έµµεσα οικονοµικό ή άλλο υλικό όφελος, διαµέσου της παράνοµης 

εισόδου ενός ατόµου σε ένα κράτος στο οποίο το άτοµο αυτό δεν αποτελεί υπήκοο ή 

µόνιµο κάτοικο»(Goodey, 2002)  
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 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Πρωτόκολλου για τον περιορισµό και την 

τιµωρία της παράνοµης διακίνησης και εµπορίας για σεξουαλική ή/και οικονοµική 

εκµετάλλευση και ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα παιδιά, το οποίο και  

συµπληρώνει τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά του ∆ιακρατικού 

Οργανωµένου Εγκλήµατος, ορίζεται ως εξής: Εµπορία ανθρώπων είναι « η 

στρατολόγηση, µεταφορά, απόκρυψη, ή παραλαβή προσώπου µε τη χρήση απειλής, 

βίας, ή άλλων εξαναγκαστικών µέσων, απαγωγής, ή απάτης, κατάχρησης εξουσίας ή 

εκµετάλλευσης της ευάλωτης θέσης του θύµατος, καθώς και η µε παροχές πληρωµών 

ή ωφεληµάτων απόσπαση της συναίνεσης του ατόµου που έχει την επίβλεψη κάποιου 

άλλου, µε σκοπό την εκµετάλλευση του. Η εκµετάλλευση περιλαµβάνει τουλάχιστον 

την εκµετάλλευση της  πορνείας ή άλλες µορφές σεξουαλικής εκµετάλλευσης άλλου, 

την αναγκαστική εργασία, ή υποχρεωτική παροχή υπηρεσιών, τη δουλεία και 

παρόµοιες µε αυτήν πρακτικές ή την αφαίρεση οργάνων του σώµατος» 

(Συκιώτου,2003). 

Η εµπορία ανθρώπων είναι η σύγχρονη µορφή δουλείας που δεν δεσµεύει τους 

σκλάβους µε αλυσίδες αλλά µε απειλές, εκβιασµούς, χρήση σωµατικής ή 

ψυχολογικής βίας, απαγωγές, απάτες, εξαπατήσεις. Αυτή η µορφή της εµπορίας έχει 

πάρει τεράστιες διαστάσεις και στην Ελλάδα. Ο αριθµός των γυναικών που 

µεταφέρεται στην Ελλάδα για σεξουαλική εκµετάλλευση ανέρχεται περίπου σε 

20.000 (BBC, 2001). Επίσης υπολογίζεται ότι το 50-55% των γυναικών αυτών 

προέρχεται από τις χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Karakatsanis and Swarts, 

2003). 

 

Γ1. Χαρακτηριστικά της παράνοµης διακίνησης των γυναικών µε σκοπό την  

οικονοµική και σεξουαλική εκµετάλλευση   

Αυτή η µορφή απασχόλησης ανεξάρτητα εάν πραγµατοποιείται εθελούσια ή 

όχι από τις γυναίκες έχει ειδικά χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από τις 

υπόλοιπες µορφές εργασίας. Παρακάτω δίνεται µια εικόνα των χαρακτηριστικών 

αυτής και των επιπτώσεων της στις εργαζόµενες. 

Υπάρχει έντονη γεωγραφική διαίρεση όπου διαφορετικές  εθνικότητες 

συγκεντρώνονται σε συγκεκριµένες γειτονιές και δρόµους της Αθήνας. 

Χαρακτηριστικά οι περισσότεροι οίκοι ανοχής βρίσκονται στην περιοχή του 
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Μεταξουργείου και απασχολούν κυρίως Ελληνίδες. Στην οδό Φυλής εργάζονται 

Ρωσίδες και Αλβανίδες ενώ στην πλατεία Οµόνοιας  και στην οδό Σωκράτους, 

Αλβανίδες και Αφρικανές. Πολλές από τις γυναίκες που εργάζονται σε οίκους ανοχής  

διατηρούν τη δραστηριότητα τούς αυτή κρυφή καθώς εργάζονται και  τις πρωινές 

ώρες ως οικιακοί βοηθοί. 

Η συγκεκριµένη  εργασία χαρακτηρίζεται από στοιχεία προσωρινότητας και 

συνεχής µετακίνησης.  

Η µετακίνηση  αυτών των γυναικών από το ένα µέρος στο άλλο και από µια 

χώρα σε κάποια άλλη είναι συνεχής και η παραµονή τους σε ένα σηµείο διαρκεί τόσο 

ώστε να µην γίνονται αντιληπτές. Μετατρέπονται σε καταναλωτικά προϊόντα όπου η 

ζήτηση τους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη διαφήµιση, τις απαιτήσεις, τα 

«γούστα» για εξωτικές απολαύσεις του τοπικού  πληθυσµό. Στις προτιµήσεις των 

Ελλήνων κυριαρχούν οι Ρωσίδες και οι Ουκρανές λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους και ακολουθούν οι Πολωνές, οι Βουλγάρες και οι Ρουµάνες 

και τέλος οι Λατίνες οι Αφρικανές αλλά και οι Αλβανίδες. Οι  Αλβανίδες 

αντιµετωπίζονται και σε αυτόν τον τοµέα αρνητικά, καθώς κυριαρχούν στερεότυπα 

που τις παρουσιάζουν (σύµφωνα µε µαρτυρίες πελατών) βρώµικες, αναξιόπιστες και 

χωρίς τρόπους.  

Η αµοιβή των υπηρεσιών διαφοροποιείται ανάλογα µε το χώρο εργασίας. Στη 

χαµηλότερη βαθµίδα βρίσκονται οι γυναίκες που εργάζονται στους δρόµους και 

στους οίκους ανοχής όπου η αµοιβή τους είναι µικρή συγκριτικά µε αυτή των 

γυναικών που εργάζονται και προσφέρουν υπηρεσίες µασάζ. Τα υψηλότερα 

ηµεροµίσθια τα λαµβάνουν οι αλλοδαπές που εργάζονται ως χορεύτριες σε µπαρ. 

Επιπλέον υπάρχουν και τα γραφεία συνοδών που δύσκολα ανιχνεύεται και 

προσδιορίζεται επακριβώς η λειτουργία τους, αφού λαµβάνουν όλα τα µέτρα ώστε να 

υπάρχει διακριτικότητα και ανωνυµία του πελάτη. 

Το βασικό µέληµα της µετανάστριας που εργάζεται σε αυτόν τον τοµέα 

ανεξάρτητα εάν πληρώνεται για τις υπηρεσίες που παρέχει, ακριβά ή όχι και 

ανεξάρτητα εάν κατατάσσεται σε υψηλή κατηγορία βάση των προτιµήσεων των 

πελατών, είναι να µπορεί µε τα χρήµατα που κερδίζει αφενός να επιβιώσει η ακόµα 

και να ζήσει καλά, αφετέρου να συντηρήσει την οικογένεια που έχει αφήσει πίσω στη 

χώρα καταγωγής.  
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Ένα χαρακτηριστικό που παρουσιάζει αντίφαση είναι το παράδοξο ότι αυτή η 

εργασία µπορεί να αποτελέσει µια διέξοδο, έναν τρόπο, µια ευκαιρία για καλύτερη 

ζωή. Υπάρχουν δύο κατηγορίες γυναικών που απασχολούνται σε αυτόν τον τοµέα. Η 

πρώτη αφορά αυτές που µέσω της εργασίας τους λειτουργούν αυτόνοµα χωρίς την 

παρέµβαση και την παρουσία ενός αυταρχικού συντρόφου όποτε και επιλέγουν να 

παραµείνουν και να δεχτούν όλους τους όρους και τις θυσίες αυτής της εργασίας, ενώ 

η δεύτερη περιλαµβάνει εκείνες που είναι δέσµιες των ιδιοκτητών οίκων ανοχής και 

των διακινητών δουλεύοντας κάτω από άθλιες συνθήκες.  

Οι περισσότερες γυναίκες – θύµατα εµπορίας κακοποιούνται και η χρήση βίας 

από τους εµπόρους και τους διακινητές είναι ποικίλων µορφών. Υφίστανται 

σωµατική, σεξουαλική και ψυχολογική βία, προκειµένου να υποταχθούν στις όποιες 

απαιτήσεις όλων των εµπλεκόµενων (εµπόρων, διακινητών, προαγωγών). Η 

σωµατική βία πολλές φορές οδηγεί στο θάνατο γυναικών ή στην άγρια σωµατική 

κακοποίηση. Οι περιπτώσεις αυτές  λειτουργούν ως τρόποι εκφοβισµού προς τις 

υπόλοιπες. Σηµαντικά προβλήµατα που οδηγούν αναπόφευκτα στο να δέχονται την 

εκµετάλλευση και την κακοποίηση είναι αφενός ότι  δεν γνωρίζουν τη γλώσσα και 

αφετέρου ότι δεν έχουν στη κατοχή τους τις νόµιµες διαπιστώσεις.  Το πιο 

απαισιόδοξο είναι ότι δοµούν τη ζωή της σε µια σαθρή βάση και ότι αποτελούν 

αντικείµενα προς χρήση και εκµετάλλευση έως τη χρονική στιγµή που θα είναι µη 

κερδοφόρες µονάδες στη βιοµηχανία του σεξ. 

Ο στιγµατισµός είναι ένα ακόµα χαρακτηριστικό της εργασίας αυτής. Οι 

γυναίκες που ασκούν αυτό το επάγγελµα ανήκουν παραδοσιακά σε µια κατηγορία 

που συνοδεύεται στην αντίληψη των ατόµων µε κάποια χαρακτηριστικά που τις 

περιθωριοποιούν. Αυτό ισχύει τόσο για τις γηγενείς, όσο και ακόµη περισσότερο για 

τις αλλοδαπές. Πολλές φορές οι γυναίκες που ασκούν το επάγγελµα της εταίρας 

αντιµετωπίζονται µε προκατάληψη και βία όχι µόνο από τους προαγωγούς αλλά και 

από τις αστυνοµικές αρχές. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η συνεργασία της 

αστυνοµίας, η συµµετοχή της στα παράνοµα δίκτυα και η διαφθορά  αστυνοµικών 

υπαλλήλων είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχή λειτουργία των 

κυκλωµάτων. 
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Γ2. Μέθοδοι και χαρακτηριστικά των διακινητών 

 

Οι εµπλεκόµενοι της διακίνησης είναι άτοµα µε συγκεκριµένους ρόλους που 

ανήκουν σε ισχυρά δίκτυα µε αυστηρή και ιεραρχική δοµή. Πιο συγκεκριµένα αρχικά 

υπάρχουν τα άτοµα εκείνα που προσεγγίζουν τα υποψήφια θύµατα, τα εξαπατούν µε 

υποσχέσεις για ευκαιρίες εργασίας και ανήκουν σε οργανωµένο κύκλωµα εγκλήµατος 

δρώντας στις χώρες καταγωγής.. Στη συνέχεια υπάρχει ο πράκτορας στη χώρα 

προέλευσης που πληρώνει το στρατολόγο και διευθετεί όλες τις λεπτοµέρειες του 

ταξιδιού. Μετέπειτα αναλαµβάνει δράση ο συνοδός που συχνά περνά από άλλες 

χώρες προκειµένου οι αρχές να χάσουν τα ίχνη των θυµάτων. Καθοριστικό ρόλο 

παίζουν και οι µεσίτες που έχουν την ευθύνη να παραλάβουν τις γυναίκες κατά την 

άφιξη τους και τέλος οι προαγωγοί που διευθύνουν τις εγκαταστάσεις και φυλακίζουν 

τις γυναίκες. ∆ραστηριοποιούνται τόσο στη χώρα καταγωγής όσο και σε υποψήφιες 

χώρες προορισµού και χρησιµοποιούν όλα τα στοιχεία εκείνα που παρουσιάζονται σε 

οργανωµένα εγκλήµατα όπως τη διαφθορά κρατικών υπαλλήλων, την πλαστογραφία, 

τον εκβιασµό, τη σωµατική βία και άλλες µορφές εξαναγκασµού (Συκιώτου, 2003). 

Η προσέγγιση των υποψήφιων θυµάτων γίνεται µε ποικίλους τρόπους. Η 

χρήση αγγελιών αποτελεί µια από τις πιο συχνές µεθόδους. Στις αγγελίες 

προσφέρονται υψηλού ηµεροµισθίου εργασίες για γυναίκες που επιθυµούν να 

εργαστούν στο εξωτερικό ως χορεύτριες/ καλλιτέχνιδες ή baby-sitters ή συνοδοί 

ατόµων µεγάλης ηλικίας. Επιπλέον υπάρχουν  αγγελίες µέσω γραφείων συνοικεσίων 

για γάµους στο εξωτερικό µε επίδοξους γαµπρούς. Οι υποψήφιοι γαµπροί στην ουσία 

αγοράζουν γυναίκες που θα χρησιµοποιήσουν ως σκλάβες είτε προς προσωπική 

χρήση είτε προς πώληση. 

Μια άλλη µέθοδος είναι η στρατολόγηση από υποβαθµισµένες αγροτικές 

περιοχές όπου το κίνητρο που δίνεται στις γυναίκες είναι η υπόσχεση για οικονοµική 

αποκατάσταση ή για  γάµο µε άτοµα υψηλού εισοδήµατος. 

Επιπρόσθετα η στρατολόγηση µέσω διαδικτύου είναι µια διαδεδοµένη 

µέθοδος τα τελευταία χρόνια καθώς είναι ιδιαίτερα εύκολη η πρόσβαση σε αυτό 

δίνοντας στον «πελάτη» ποικιλία σε σεξουαλικά προϊόντα. Η διατήρηση της 

ανωνυµίας και της απουσίας ελέγχου διευκολύνει την αποτελεσµατική διεύρυνση 

αυτής της µεθόδου. Οι δράστες προσφέρουν καταλόγους για νύφες «δι 

αλληλογραφίας» που περιλαµβάνουν και ανήλικα κορίτσια. 
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Η αγορά από την οικογένεια αποτελεί µια ακόµη µέθοδο. Οι τιµές στις οποίες 

αγοράζονται διαφοροποιούνται ανάλογα τη χώρα προέλευσης. Οι τιµές για τα 

Βαλκάνια είναι γύρω στα 1,500 ευρώ ενώ στην Ινδία η µέση τιµή για την αγορά ενός 

ανηλίκου από την οικογένεια του είναι 30 ευρώ (National Geographic, 2003). Μια 

ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι Νιγηριανές όπου πωλούνται από τις οικογένειες 

τους για 1,000 ως 3,000 ευρώ και δεσµεύονται σε τελετές βουντού µε όρκο σιωπής. 

Οι τελετές βουντού αποτελούν για τα υποψήφια θύµατα πολύ αποτελεσµατικό µέσο 

εκφοβισµού και ένα είδος ψυχικής βίας ισχυρότερης από τη σωµατική Οι 

περισσότερες Νιγηριανές έρχονται από την επαρχία Εντο. Στο Μπενίν, πρωτεύουσα 

του Εντο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο σκλαβοπάζαρο του κόσµου. Εκεί 

αγοράζονται άνθρωποι για όλες τις «δουλειές», όπως ανήλικα για παράνοµη εργασία 

ή σεξουαλική εκµετάλλευση, «αρσενικές πόρνες» και βέβαια γυναίκες. 

Οι τρόποι που χρησιµοποιούν οι διακινητές για τη µεταφορά των θυµάτων 

τους είναι η χρήση γνήσιων ταξιδιωτικών εγγράφων αλλά η νόθευση ή 

πλαστογράφηση προξενικής θεώρησης, ο εφοδιασµός των θυµάτων µε πλαστά ή 

κλεµµένα ταξιδιωτικά έγγραφα, η διάβαση συνόρων από αφύλακτα σηµεία και η 

προώθηση στο εσωτερικό µε µισθωµένα λεωφορεία ή ΙΧ και η κρυφή µεταφορά µε 

φορτηγά ή λεωφορεία που διαθέτουν ειδικές κρύπτες.    

Οι διακινητές εξαναγκάζουν τα θύµατα τους να είναι υπάκουα µε πρακτικές 

όπως η κατακράτηση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων, η οµηρία προς αποπληρωµή 

χρεών για τη µεταφορά, η εκµετάλλευση του γεγονότος της λήξης θεώρησης εισόδου 

ή της παράνοµης εισόδου των θυµάτων, ο εθισµός και συνεπώς η εξάρτηση από 

ναρκωτικές ουσίες, η χρήση απειλών για τα µέλη της οικογένειας των θυµάτων που 

παραµένουν στη χώρα καταγωγής και απειλές για προσωπικό διασυρµό που 

συνεπάγεται τον κοινωνικό αποκλεισµό σε περίπτωση επαναπατρισµού. 

 

Γ3. Κοινωνικοί και οικονοµικοί παράγοντες που ευνοούν την εµπορία ανθρώπων 

για    οικονοµική ή/ και σεξουαλική εκµετάλλευση 

 

Στο σηµείο αυτό παραθέτονται οι κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες που δρουν 

υποστηρικτικά στην εµπορία και εκµετάλλευση ανθρώπων. 

i. Η φτώχεια είναι ο παράγοντας εκείνος που οδηγεί τους ανθρώπους σε ενέργειες 

που τους καθιστούν θύµατα και στην ανάπτυξη παραβατικών συµπεριφορών. Η 

ανάγκη µπορεί να οδηγήσει τους φτωχούς να πουλήσουν τα µοναδικά 
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υπάρχοντα τους (τα υγιή κορµιά τους ή τα κορµιά των παιδιών τους). Άλλοι 

παράγοντες που ευνοούν την εµπορία έχουν να κάνουν µε το κοινωνικό 

περιβάλλον όπως η κοινωνική ανισότητα, οι περιορισµοί στη µεταναστευτική 

πολιτική, οι έµφυλες διακρίσεις κατά των γυναικών τόσο στον κοινωνικό όσο 

και στον εργασιακό τοµέα και η εµπορευµατοποίηση του γυναικείου σώµατος. 

ii. Η κακή οικονοµική κατάσταση των χωρών προέλευσης των θυµάτων µαρτυρά 

ένα υποβαθµισµένο επίπεδο ζωής που βοηθά στην ανάπτυξη τέτοιων 

δραστηριοτήτων. Η ανεργία, η έλλειψη εκπαίδευσης και πρόσβασης σε πόρους 

καθιστούν τους ανθρώπους πιο ευπαθείς και κατά συνέπεια εύκολα θύµατα 

εκµετάλλευσης. Οι τέσσερις πιο σηµαντικές πηγές θυµάτων είναι η Αλβανία, η 

Μολδαβία, η Ρουµανία και η Ουκρανία. Οι χώρες αυτές είναι και οι πιο φτωχές 

στην Ευρώπη µε πολλά κοινωνικά προβλήµατα. 

iii. Το φαινόµενο της εµπορίας ενισχύθηκε και από τη κατάρρευση των 

καθεστώτων του ανατολικού µπλοκ, κυρίως µετά το κατακερµατισµό της 

Γιουγκοσλαβίας. Υπήρξαν αλλεπάλληλες συρράξεις κατά τη δεκαετία του 90 

που τροφοδότησαν τη λαθροδιακίνηση και το λαθρεµπόριο. Εκτιµάται ότι στις 

συγκεκριµένες περιοχές ανθούν σχεδόν όλες οι µορφές οργανωµένου 

εγκλήµατος (όπλα, ναρκωτικά). 

iv.  Η νοµοθεσία που υπάρχει για τα θέµατα της εµπορίας χαρακτηρίζεται 

ιδιαίτερα χαλαρή. Πιο συγκεκριµένα στις περισσότερες χώρες οι ποινές είναι 

πολύ χαµηλότερες για την παράνοµη διακίνηση προσώπων µε σκοπό την 

εµπορία παρά για το εµπόριο ναρκωτικών. Επιπλέον υπάρχουν περιοχές όπου 

δεν υφίσταται καµία απολύτως νοµοθετική ρύθµιση, φαινόµενο που ευνοεί την 

εµπορία. 

v.  Η γεωγραφική θέση παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και δράση 

παράνοµων κυκλωµάτων. Η εγγύτητα των Βαλκανικών χωρών µε την υπόλοιπη 

Ευρώπη καθιστά λιγότερο δαπανηρή για τους σωµατέµπορους την εισαγωγή 

γυναικών και πιο εύκολη, δεδοµένου ότι δεν χρειάζονται διατυπώσεις εισόδου 

από τις περισσότερες βαλκανικές χώρες προς τις λοιπές ευρωπαϊκές σύµφωνα 

µε τον κανονισµό της ΕΚ αρ.539/2001. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, το 

ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο και το γεγονός ότι είναι µέλος της Ε.Ε., 

συνιστούν πόλους έλξης για τα παράνοµα κυκλώµατα. Όπως φαίνεται από 

διεθνείς εκθέσεις (π.χ. UN report 2006) η Ελλάδα έχει γίνει πλέον διεθνές 
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κέντρο σωµατεµπορίας χώρα προορισµού και transit διακινούµενων προσώπων 

που προέρχονται κυρίως από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 

 

Γ4. Το φαινόµενο του trafficking στην Ελλάδα 

 

 Στην Ελλάδα τα θύµατα εµπορίας µε σκοπό τη σεξουαλική εκµετάλλευση σε 

ποσοστό 95% προέρχονται από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και 

της Βαλκανικής χερσονήσου. Οι χώρες από τις οποίες έρχονται τα θύµατα είναι η 

Ρουµανία, η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Βουλγαρία, η Ρωσία, η Αλβανία, η Πολωνία, 

Λευκορωσία, Λιθουανία και Καζακστάν. 

          Το έτος 2006, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας επιλήφθηκαν σε 70 

υποθέσεις εµπορίας ανθρώπων και σωµατεµπορίας (66 σεξουαλικής εκµετάλλευσης 

και 4 εργασιακής εκµετάλλευσης)που διαπράχθηκαν από Εγκληµατικές Οργανώσεις. 

Από τις έρευνες και  τις προανακρίσεις κατηγορήθηκαν 206 δράστες, Έλληνες και 

αλλοδαποί, ενώ υπήρξαν 83 παθόντες οικονοµικής και σεξουαλικής εκµετάλλευσης, 

από τα οποία, 39 ζήτησαν αρωγή και προστασία από την πολιτεία. Από το σύνολο 

αυτό, 34 χαρακτηρίσθηκαν θύµατα από τον Εισαγγελέα και έτυχαν των ευνοϊκών 

διατάξεων του νόµου 3064/2002.  

Πίνακας 8. Θύµατα εµπορίας ανθρώπων- Σωµατεµπορίας (Άρθρα 323
Α
& 351) 

(1/1/2003 έως 30/6/2006) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΜΑΤΩΝ 

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 2003 2004 2005 Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2006 

ΑΛΒΑΝΙΑ    - 1    - - 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1 10 9 5 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 7 8 3 1 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 4 4 3 2 

ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ 10 10 7 5 

ΝΙΓΗΡΙΑ  2 3 8 2 

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 4 5 1 - 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 14 21 12 2 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 10 41 53 4 

ΡΩΣΙΑ 31 50 28 18 

ΣΥΝΟΛΟ 83 153 124 39 

Πηγή: Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης κατά της εµπορίας Ανθρώπων, ΕΙ∆ΙΚΗ 

ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 

Στον πίνακα 8 διαφαίνεται ο αριθµός των αναγνωρισµένων θυµάτων τη χρονική 

περίοδο 2003-2006. Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από τη συνεργασία των 
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υπηρεσιών της ΕΛΑΣ µε τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας και µε τη Γενική 

Γραµµατεία Υγείας- Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Ο αριθµός των θυµάτων είναι ιδιαίτερα υψηλός σε συγκεκριµένες εθνικές 

οµάδες όπως η Ουκρανία, η Ρουµανία και η Ρωσία. Τα στοιχεία αφορούν γυναίκες 

που έχουν κατορθώσει µε κάποιο τρόπο να ξεφύγουν από τα κυκλώµατα αυτά µε τη 

βοήθεια των αστυνοµικών και δικαστικών αρχών και έχουν οδηγήσει στη δικαιοσύνη 

µέλη των κυκλωµάτων. Ο αριθµός όµως των γυναικών που συνεχίζουν να είναι 

θύµατα εκµετάλλευσης είναι µεγαλύτερος και αυξανόµενος καθώς τα κυκλώµατα 

(ιδιαίτερα τα µεγάλα δίκτυα) έχουν την δύναµη να παραµένουν αόρατα  και συνεπώς 

δύσκολα µπορούν να εντοπιστούν.   

 Τα χαρακτηριστικά των γυναικών σύµφωνα µε στοιχεία που προέρχονται από 

την ΕΛΑΣ καθώς και από συνεντεύξεις µε προσωπικό των Μη Κυβερνητικών 

Οργανισµών, Κλίµακα και Νέα Ζωή είναι τα παρακάτω: 

• Οι ηλικίες των γυναικών που αποτελούν θύµατα σεξουαλικής εκµετάλλευσης 

ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα 20-30. 

• Οι γυναίκες που προέρχονται κυρίως από τα Βαλκάνια και την Ανατολική 

Ευρώπη παρουσιάζουν υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο σε σχέση µε τις γυναίκες από 

τις αναπτυσσόµενες χώρες 

• Οι περισσότερες εξαπατώνται νοµίζοντας ότι επρόκειτο να απασχοληθούν σε 

οικιακές εργασίες ή ως σερβιτόρες. 

• Σηµαντικό ποσοστό των γυναικών χαρακτηρίζεται από την ΕΛΑΣ από σαφή 

άγνοια της αίσθησης χώρου και χρόνου και από πλήρη άγνοια της κοινωνικής 

πραγµατικότητας 

• Μια σηµαντική εξέλιξη στους τρόπους χειραγώγησης των θυµάτων είναι η 

εµφάνιση του “happy trafficking”. Οι προαγωγοί δεν χρησιµοποιούν πια βία αλλά  

χορηγούν τις γυναίκες µε ναρκωτικές ουσίες έτσι ώστε να έχουν µειωµένη αντίληψη 

για το τι κάνουν και βέβαια να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και αδύναµες  για να 

υπερασπισθούν τον εαυτό τους. Συµπερασµατικά πολλές γυναίκες βιώνουν και την 

εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες. 

 

 Οι δράστες που παίρνουν µέρος στη διακίνηση είναι τόσο Έλληνες, όσο και 

αλλοδαποί όπως Ρουµάνοι, Αλβανοί, Βούλγαροι και Μολδαβοί. Συστήνουν οµάδες 5-

6 ατόµων όπου οι Έλληνες αναλαµβάνουν την µεταφορά, τη φύλαξη και την 
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εξεύρεση πελατών. Αντίστοιχα  οι αλλοδαποί  δρουν στις χώρες προέλευσης και 

φροντίζουν να βρίσκουν και να προσηλυτίζουν τα υποψήφια θύµατα. 

 ¨Όπως σε άλλες χώρες έτσι και στην Ελλάδα λαµβάνουν χώρα οργανωµένα 

δίκτυα µε πολλούς εµπλεκόµενους που έχουν συνδέσεις και µέλη σε όλες τις 

υποψήφιες χώρες για εξεύρεση θυµάτων. Τα δίκτυα διακίνησης κατατάσσονται σε 

τρεις κατηγορίες: µεγάλα, µεσαία και µικρά. Ένα µεγάλο δίκτυο διαφοροποιείται από 

ένα µεσαίο, καθώς το πρώτο µπορεί και µεταπωλεί τα θύµατα του σε άλλους και 

επιπλέον εκµεταλλεύεται τα θύµατα µέσω χώρων διαµετακόµισης (transit),όπου 

σταµατούν για να προµηθευτούν έγγραφα. Τα µεσαία δίκτυα φέρνουν τα θύµατα 

κατευθείαν από µια συγκεκριµένη χώρα και τα  διοχετεύουν σε δικά τους κέντρα 

διασκέδασης και clubs. Τα µικρά δίκτυα διακινούν ένα ή δύο θύµατα τη φορά και τα 

διοχετεύουν σε οίκους ανοχής ή «αλλού» ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης. Τα 

δίκτυα που δρουν µεταξύ των χωρών της Βαλκανικής θεωρούνται µεσαία (ο.π.).  

  

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των δραστών που 

εµπλέκονται σε δίκτυα σωµατεµπορίας κατά εθνικότητα στην Ελλάδα το χρονικό 

διάστηµα 2003 έως 2006.   

Πίνακας 9. ∆ράστες Εµπορίας Ανθρώπων Σωµατεµπορίας (Άρθρα 323
Α 

& 351) 

(1/1/2003 έως 30/6/2006) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΜΑΤΩΝ 

ΧΩΡΕΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
2003 2004 2005 Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2006 

ΑΛΒΑΝΙΑ 22 22 13 13 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1 15 12 5 

ΕΛΛΑ∆Α 166 207 133 67 

ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ 8 4 3 - 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 12 5 1 1 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 20 5 28 3 

ΡΩΣΙΑ 30 10 3 1 

ΤΟΥΡΚΙΑ 4 4 1 - 

Πηγή: Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης κατά της εµπορίας Ανθρώπων, ΕΙ∆ΙΚΗ 

ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 

Στην Ελλάδα το πρώτο δίκτυο ήταν το ρωσικό που έκανε την εµφάνιση του το 

1990 στέλνοντας εκατοντάδες γυναίκες. Ακολούθησε το ουκρανικό, µετέπειτα το 

βουλγαρικό/βαλκανικό και κατόπιν το αλβανικό το 1991. Για την περίοδο 1990-2000 

κάθε δίκτυο σωµατεµπορίας είχε υπό τον έλεγχο του τα εξής ποσοστά εκδιδόµενων: 
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το ρωσικό 39%, το ουκρανικό 33%, το αλβανικό 18% και το βαλκανικό 9% (Λάζος, 

2002). 

 Το αλβανικό δίκτυο θεωρείται από τα πιο βίαια και κατέχει σηµαντική θέση 

στην εµπορία στα Βαλκάνια. Στη Αλβανία υπάρχουν ειδικοί χώροι όπου 

συγκεντρώνονται τα θύµατα και µέσω εκβιασµών και κακοποιήσεων από µέλη των 

δικτύων κάµπτεται η όποια προσπάθεια για αντίσταση. Η ρωσική µαφία ειδικεύεται 

στη µεταφορά µεταναστών από το Ιράν, Αφγανιστάν και άλλες χώρες της Ασίας. Στο 

εµπόριο γυναικών ασχολείται κυρίως τον έλεγχο του κυκλώµατος «συνοδών» που 

θεωρείται και το πιο ακριβό είδος. 

 

Γ5. ∆υσκολίες αντιµετώπισης του φαινοµένου- Πολιτικές και τρόποι διαχείρισης  

 

            Οι δυσκολίες αντιµετώπισης του φαινοµένου έγκειται στο γεγονός ότι είναι 

ένα πρόβληµα µε παγκόσµιες διαστάσεις µε πολλούς εµπλεκόµενους και δίκτυα που 

δρούν µε αποτελεσµατικότητα σε όλες τις χώρες που αντιµετωπίζουν παρόµοια 

προβλήµατα.  Συνεπώς χρειάζεται να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο γύρω από το τρίπτυχο πρόληψη, καταστολή και προστασία.  

 Μερικές από τις δυσκολίες που λειτουργούν κατασταλτικά στην αντιµετώπιση 

του φαινοµένου παρουσιάζονται παρακάτω: 

• ∆εν υπάρχει αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου και συνεργασίας µεταξύ των 

αρχών.  

• Ο εντοπισµός των δραστών είναι δύσκολος γιατί µετακινούνται πολύ συχνά από 

ένα σηµείο της χώρας στο άλλο και χρησιµοποιούν καρτοκινητά τηλέφωνα µε 

αποτέλεσµα να µην εντοπίζονται. Επιπλέον έχουν επαφές µε κρατικούς 

λειτουργούς µε αποτέλεσµα τα θύµατα να µην έχουν εµπιστοσύνη σε κρατικούς 

φορείς για την απεµπλοκή τους από τα δίκτυα διακίνησης.  

• Αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι δύσκολη η αντιµετώπιση του προβλήµατος καθώς 

υπάρχουν ισχυρά  δίκτυα που συνδέουν τη χώρα προέλευσης και τη χώρα 

υποδοχής και καθιστούν αδύνατη την όποια προσπάθεια εντοπισµού και 

εξολόθρευσης αυτών. 

• Έλλειψη κρατικού µηχανισµού που αναγνωρίζει και υποστηρίζει τα θύµατα του 

trafficking. Παρατηρείται ότι όποιες προσπάθειες γίνονται από διεθνής και µη 

κυβερνητικούς οργανισµούς για τα θύµατα εµποδίζονται από την αναλγησία των 
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κρατικών φορέων και από την έλλειψη επαρκούς υποδοµής.(Human Rights 

Watch, 2001) 

• Η παράνοµη διακίνηση γυναικών για σεξουαλική εκµετάλλευση πολύ συχνά 

περιλαµβάνει τη συνεργασία της αστυνοµίας και διοικητικών υπαλλήλων που 

απασχολούνται στο τοµέα της µετανάστευσης. Σύµφωνα µε το ανεξάρτητο µη 

κυβερνητικό οργανισµό  Human Rights Watch (2001) το διεθνές  αυτό φαινόµενο 

δεν θα µπορούσε να έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις χωρίς την συµβολή των 

αστυνοµικών και των υπαλλήλων. Ειδικά για τη συµµετοχή αστυνοµικών σε 

τέτοια κυκλώµατα το 1999 δηµιουργήθηκε το γραφείο εσωτερικών υποθέσεων  

για τον εντοπισµό και φυλάκιση των εµπλεκόµενων υπαλλήλων. Χαρακτηριστικά 

µπορούµε να αναφέρουµε ότι το 2001 καταγράφηκαν 146 ποινές σε 74 

αστυνοµικούς. Σχεδόν οι µισές από αυτές αφορούσαν την παράνοµη συµµετοχή 

και συνενοχή σε δραστηριότητες που είχαν να κάνουν µε µη νόµιµους 

µετανάστες, όπως κατακράτηση αδειών εισόδου και συνέργεια σε πολλά επίπεδα 

στα κυκλώµατα πορνείας. 

• Χαρακτηριστική είναι και η αδυναµία των θυµάτων να ανιχνεύσουν και να 

ενηµερωθούν για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να κάνουν 

προκειµένου να εισέλθουν στη χώρα υποδοχής νόµιµα. Επιπρόσθετα, οι 

περισσότερες γυναίκες δε γνωρίζουν γιατί έρχονται στην Ελλάδα. Αποτελεί για 

αυτές απλά µια διέξοδο από τη µειονεκτική θέση στην οποία βρίσκονται (Emke-

Poulopoulos, 2001:15). 

• ∆εν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες ούτε ως προς την έκταση, άλλα ούτε προς τα 

χαρακτηριστικά, αλλά ούτε ως προς την οργάνωση της εµπορίας. Επιπλέον δεν 

υπάρχουν ούτε εκτενή ούτε αξιόπιστα συστήµατα για τη συλλογή συγκριτικών 

δεδοµένων και δεδοµένα για την κάθε χώρα. Εκτός από το γεγονός ότι δεν 

υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία σε κάθε κράτος δεν παρέχει και οµοιογένεια και 

κοινός τρόπος καταγραφής των δεδοµένων και των θυµάτων . Οι κυβερνητικοί 

φορείς στις περισσότερες χώρες έχουν την τάση να καταγράφουν τα περισσότερα 

θύµατα εµπορίας ως άτοµα οικιοθελώς εκδιδόµενα ενώ  αντίθετα οι µη 

κυβερνητικοί φορείς θεωρούν κάθε αλλοδαπό ως θύµα εµπορίας. 

Η επίλυση και αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος χρειάζεται να 

δοµηθεί σε τρία επίπεδα. Στην πρόληψη, στην προστασία και στην καταστολή. 
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Σηµαντικό είναι να αντιµετωπιστούν οι πρωτογενείς λόγοι που οδηγούν τις 

γυναίκες σε αυτή την ευάλωτη θέση. Οι λόγοι είναι οικονοµικοί, ψυχολογικοί και 

κοινωνικοί. Θα πρέπει να υπάρχει ενίσχυση της κοινωνικής και οικονοµικής 

ανάπτυξης των χωρών προέλευσης των θυµάτων και ειδική µέριµνα για ανάπτυξη 

εκτενών και αξιόπιστων συστηµάτων συλλογής δεδοµένων.  

Για την άσκηση αποτελεσµατικής πρόληψης χρειάζεται να εντατικοποιηθούν 

οι έρευνές  µε τη συνδροµή  επιστηµόνων διαφόρων ειδικοτήτων και να υπάρχει 

εκστρατεία ενηµέρωσης της κοινωνίας των πολιτών. Σηµαντικός και καθοριστικός 

µπορεί να είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς µπορούν να αναπτύξουν 

συλλογικότητες σε τοπικό επίπεδο µε τη συνδροµή πολιτών- εθελοντών. 

Είναι αναγκαίο να υπάρξει συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Απαιτείται η 

ανάπτυξη διεθνούς και διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πρόληψης µέσω της 

ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας πάνω στους τρόπους αντιµετώπισης και 

συνεργασία των φορέων του επίσηµου κοινωνικού ελέγχουν (αστυνοµία, εισαγγελία, 

δικαστήρια κ.α.) µε ανεπίσηµους/ άτυπους (οικογένεια, εκκλησία, ΜΜΕ, κ.α.) 

Σχετικά µε τη προστασία των θυµάτων χρειάζεται να υπάρξει συνδροµή 

πολλών παραγόντων προκειµένου να είναι αποτελεσµατική. Τα αναγνωρισµένα 

θύµατα χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας οικονοµικής, κοινωνικής και βέβαια 

ψυχολογικής. Μερικά από τα µέτρα που προτείνονται αναφέρονται παρακάτω: 

• Η ειδική υποστήριξη από κοινωνικούς φορείς είναι σηµαντική και απαραίτητη για 

τη ψυχολογική υγεία των θυµάτων. 

•    Τα θύµατα χρειάζεται να λαµβάνουν δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Το 

πώς αντιµετωπίζονται τα θύµατα κατά την εξέταση και οι διαγνώσεις που 

γίνονται καθορίζουν την τύχη του θύµατος. 

•    Είναι σηµαντικό να υπάρχει νοµική συνδροµή στη γλώσσα τους προκειµένου να 

είναι πλήρως ενηµερωµένες και ασφαλείς στα χέρια των αρχών. 

•    Ανάγκη να υπάρξουν καταφύγια για τις γυναίκες έτσι ώστε να µπορούν να 

ζήσουν ικανοποιητικά για όσο διάστηµα χρειάζεται. Σε αυτό το σηµείο να 

αναφέρουµε ότι στην  Ελλάδα υπάρχουν πέντε καταφύγια µε δυνατότητα να 

δεχτούν  περίπου έντεκα άτοµα. Τα καταφύγια αυτά ανήκουν σε Μ.Κ.Ο και 

µπορούν να φιλοξενήσουν για τρεις µήνες άτοµα που έχουν υποστεί βία. Υπάρχει 

ένα κρατικό καταφύγιο το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης , το οποίο 
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ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και παρέχει προσωρινή φιλοξενία. Στην ουσία 

δέχεται τα θύµατα και τα διαχέει στα υπόλοιπα (Κλίµακα, 2007). 

• Σηµαντικό ζήτηµα για τη προστασία των θυµάτων είναι και ο 

επαναπατρισµός τους. Τα θύµατα δεν διαχωρίζονται από τους µη νόµιµους 

µετανάστες και ακολουθείται η ίδια διαδικασία αναφορικά µε τη µέθοδο 

απέλασης. Συνήθως οι ελληνικές αρχές απελαύνουν τις γυναίκες 

χρησιµοποιώντας ως µεταφορικά µέσα, το τραίνο ή το λεωφορείο. Συνήθως δεν  

συνοδεύονται και δεν έχουν την απαραίτητη βοήθεια στο σηµείο προορισµού. Η 

διαδικασία  του επαναπατρισµού όταν πραγµατοποιείται µε από τον τρόπο αφήνει 

τις γυναίκες ευάλωτες στα χέρια των διακινητών, οι οποίοι µπορούν να τις 

εντοπίσουν και να τις απαγάγουν. Ο επαναπατρισµός πρέπει να γίνεται µε 

αεροπλάνο και µε συνοδεία από µέλη φορέων τόσο στη χώρα από την όποια 

απελαύνοται αλλά όσο και στη χώρα προορισµού. Τα κοινωνικά µέτρα που 

µπορούν να εφαρµοστούν είναι η εγκατάσταση δικτύου συνεργασίας µεταξύ 

ΜΚΟ στη χώρα επιστροφής και συνεργασία µεταξύ κέντρων υποδοχής και ΜΚΟ 

για την καλύτερη επανένταξη των θυµάτων. 

 Για την καταστολή του φαινοµένου όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει είναι 

σε παγκόσµιο επίπεδο. Η Ε.Ε., το Συµβούλιο της Ευρώπης και τα Ηνωµένα Έθνη 

έχουν αναλάβει τα τελευταία χρόνια προσπάθειες πάταξης της εµπορίας και 

συγχρόνως καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς. Άλλα 

όργανα που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τοµέα είναι η Επιτροπή για την Πρόληψη 

της Εγκληµατικότητας και την Ποινική ∆ικαιοσύνη του ΟΗΕ και το κέντρο για τη 

∆ιεθνή Πρόληψη της Εγκληµατικότητας που έχουν επικεντρώσει τη δράση τους στην 

πρόληψη του φαινοµένου της εµπορίας παγκοσµίως. 

 Οι κατευθυντήριες γραµµές κατά της εµπορίας ανθρώπων σε διεθνές και 

ευρωπαϊκό επίπεδο επικεντρώνεται στα εξής σηµεία (Συµεωνίδου- Καστανίδου, 

2003) : 

• Ποινικοποίηση της εµπορίας ανθρώπων και αποτελεσµατική τιµωρία των 

δραστών µε την πρόβλεψη σοβαρών ποινικών κυρώσεων και ποινικοποίησης της 

συµπεριφοράς όσων κάνουν χρήση των υπηρεσιών των θυµάτων 

(πελατών/εργοδοτών) 

• Ιδιαίτερη αντιµετώπιση της σεξουαλικής εκµετάλλευσης και πορνογραφίας των 

ανηλίκων  
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• Υιοθέτηση κυρώσεων για την ευθύνη (ποινική ή δικαστική) των εµπλεκόµενων 

νοµικών προσώπων 

• Ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση της 

λαθροµετανάστευσης 

• Προστασία και αρωγή στα θύµατα και πρόβλεψη για τον ασφαλή επαναπατρισµό 

τους 

• Ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο σχετικά µε τους εγκληµατίες που 

διέρχονται από τη µια χώρα στην άλλη 

 

Γ6. Νοµοθεσία για την εµπορία ανθρώπων 

 

Η ελληνική νοµοθεσία µέχρι το 2002 υπήρξε ελλιπής και δεν έδινε τη 

δυνατότητα αποτελεσµατικής αντιµετώπισης του φαινοµένου.  

Ο πρώτος νόµος που ψηφίστηκε και εµπεριέχει διατάξεις για και την 

καταπολέµηση της εµπορίας ήταν  ο 3064/2002. 

Στο νόµο αυτό προστέθηκαν τα άρθρα 323
Α
,348

Α
, 351

Α 
του Ελληνικού 

Ποινικού Κώδικα όπου ποινικοποιούν όλες τις µορφές εµπορίας ανθρώπων, ορίζουν 

τις ποινές και τις περιστάσεις που µπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση της ποινής. 

Το Π.∆. 233/2003 εκδόθηκε για να ρυθµίσει ζητήµατα σχετικά µε τη προστασία 

και αρωγή των θυµάτων εµπορίας ανθρώπων. Τα µέτρα αυτά αφορούν άτοµα που 

επίσηµα έχουν αναγνωριστεί ως θύµατα εµπορίας ανθρώπων. 

Το µειονέκτηµα που ανακύπτουν από τις ρυθµίσεις του νόµου και του 

προεδρικού διατάγµατος είναι ότι οι γυναίκες για να αναγνωριστούν ως θύµατα και 

να λάβουν την προβλεπόµενη βοήθεια έπρεπε να καταθέσουν στην αστυνοµία και να 

παραβρεθούν στο δικαστήριο απέναντι από το διακινητή τους. Επιπλέον µε το νόµο 

3064/2002 η γυναίκα µετά τη κατάθεση την απόφαση του δικαστηρίου και την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, ήταν υποχρεωµένη να εγκαταλείψει τη χώρα. 

Με το νόµο 3064/2002 συστήθηκε ∆ιυπουργική Επιτροπή όπου συµµετείχαν 

εννέα υπουργεία και Ειδική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή για την καταπολέµηση 

της Εµπορίας Ανθρώπων. Σηµαντικός σταθµός στην λειτουργία της Επιτροπής ήταν η 

υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας µε δώδεκα Μ.Κ.Ο για την καταπολέµηση της 

παράνοµης διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων, θέτοντας τους γενικούς όρους 

συνεργασίας µεταξύ των φορέων, προκειµένου να διασφαλιστεί η ουσιαστικότερη 
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και αποδοτικότερη αρωγή και στήριξη των θυµάτων. Στο µνηµόνιο ορίστηκαν ως 

µονάδες αρωγής οι Μ.Κ.Ο. αντί των νοσοκοµείων που όριζε ο νόµος 3064/2002. 

Μετά το Μνηµόνιο Συνεργασίας συστήθηκε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης (2006) µέσα 

από το οποίο δίνεται µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια ο καταµερισµός των αρµοδιοτήτων. 

Το ΕΣ∆ περιλαµβάνει δράσεις για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων 

δηλαδή την προστασία των θυµάτων, την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης του 

φαινοµένου και αποτελεσµατική καταστολή των εγκληµατικών κυκλωµάτων 

διακίνησης. Περιλαµβάνει µέτρα για την παρακολούθηση των νέων τάσεων και 

δεδοµένων, συλλογή στατιστικών πληροφοριών, διαδικασίες αναγνώρισης και 

παραποµπής των θυµάτων, λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας και ψυχο-κοινωνικής 

υποστήριξης, νοµική και διοικητική υποστήριξη, εθελοντικό επαναπατρισµό, δράσεις 

πρόληψης και επανένταξης των θυµάτων στις χώρες προέλευσης, εκστρατείες 

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και προγράµµατα επιµόρφωσης των 

συναρµόδιων κρατικών φορέων (Ιστοσελίδα ΥΠΕΞ, 2007). Επιπρόσθετα 

δηµιουργούνται antitrafficking τµήµατα στην αστυνοµία και συγκεκριµένα σε 

δεκατρείς νοµούς ( Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Γιάννενα, Κέρκυρα, 

Κοζάνη, Ερµούπολη, Λάρισα, Μυτιλήνη, Κοµοτηνή, Σέρρες και Λαµία)  

 Το θεσµικό πλαίσιο για την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης 

ανθρώπων ενισχύθηκε µε τη ψήφιση και εφαρµογή του νόµου 3386/2005, ο οποίος 

περιλαµβάνει αυτοτελές κεφάλαιο για τη συνολική ρύθµιση της προστασίας και 

αρωγής των θυµάτων εµπορίας ανθρώπων ( άρθρα 46-53 ). 

Θετικό σηµείο του νόµου αποτελεί το άρθρο 46 του νόµου όπου ορίζει τη 

δυνατότητα χορήγησης  άδειας διαµονής σε αναγνωρισµένα θύµατα εµπορίας για την 

οποία δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου. Επιπλέον στο άρθρο 48 καθορίζεται η 

προθεσµία περίσκεψης. Πιο συγκεκριµένα η γυναίκα η οποία συλλαµβάνεται από τις 

αστυνοµικές αρχές ή καταφεύγει σε αυτές και είναι θύµα εµπορίας, λαµβάνει από το 

νόµο τη περίοδο περισυλλογής η οποία διαρκεί ένα µήνα ,έτσι ώστε να αποφασίσει 

εάν επιθυµεί να συνεργαστεί µε τις αρχές. Κατά τη περίοδο αυτή παρέχεται στη 

γυναίκα όλες εκείνες οι παροχές που είναι απαραίτητες για την οµαλή διαβίωση της. 
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Πίνακας 10. Σύνολο αδειών διαµονής σύµφωνα µε το άρθρο 44 παρ.7 του 

ν.2910/2001 

                    Έτος 2004 

Υπηκοότητα  Χορήγηση 

Μολδαβία 1 

Βουλγαρία 2 

Ουζµπεκιστάν 4 

Ουκρανία 5 

Ρουµανία 2 

Ρωσία 10 

 Σύνολο 24 

 

Πίνακας 11. Σύνολο αδειών διαµονής σύµφωνα µε το άρθρο 44 παρ.7 του 

ν.2910/2001 

                    Ετος 2005 

Υπηκοότητα Χορήγηση 

Μολδαβία 1 

Βουλγαρία 2 

Ουζµπεκιστάν 6 

Ουκρανία 6 

Ρουµανία 2 

Ρωσία 12 

 Σύνολο 29 

 

Πίνακας 12. Σύνολο αδειών διαµονής σύµφωνα µε το άρθρο 46 του  

ν.3386/2005 

                         Έτος 2006 

Υπηκοότητα Αρχική Χορήγηση Ανανέωση 

Μολδαβία 4 1 

Βουλγαρία 1 - 

Νιγηρία 5 - 

Ουζµπεκιστάν - 7 

Ουκρανία - 4 

Ρουµανία 2 1 

Ρωσία 3 11 

Μερικό Σύνολο 15 24 

Γενικό Σύνολο 

(χορηγήσεις& 

ανανεώσεις) 

39  

Πηγή: Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης κατά της εµπορίας Ανθρώπων, ΕΙ∆ΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
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Στους πίνακες 10,11,12 διακρίνεται ο αριθµός και οι εθνικότητες των γυναικών 

που έχουν λάβει την προσωρινή άδεια παραµονής που προβλέπουν οι νόµοι 

2910/2001 και 3386/2005. Σύµφωνα µε το πρώτο νόµο για το έτος 2004 είχαν λάβει 

άδεια παραµονής 24 γυναίκες ενώ για το έτος 2005, 29. Η παράγραφος 7 του άρθρου 

44 ορίζει τη δυνατότητα για χορήγηση άδεια διαµονής που επέχει και άδεια εργασίας 

για τα άτοµα που έχουν καταγγείλει πράξεις προαγωγής σε πορνεία για 

 Χρονικό διάστηµα έξι µηνών.  Στο πίνακα 12 φαίνεται το σύνολο των γυναικών που 

έχουν ανανεώσει την άδεια αυτή και έχουν παραµείνει στη χώρα και µετά τη πάροδο 

των δώδεκα µηνών που προβλέπει το άρθρο 46. 24 γυναίκες το 2006 έχουν 

ανανεώσει την άδεια διαµονής και έχουν καταφέρει να  αλλάξουν τη ζωή τους 

ξεφεύγοντας από τα παράνοµα κυκλώµατα.  

 

Μια πολύ σηµαντική καινοτοµία του νόµου αυτού αποτελεί το άρθρο 50. Η 

γυναίκα µπορεί εφόσον επιθυµεί και πληροί τις προϋποθέσεις του νόµου να 

παραµείνει στη χώρα και να αναζητήσει εργασία.  

Σε διεθνές επίπεδο έχουν προωθηθεί δύο θεµελιώδη κείµενα προς την 

κατεύθυνση της καταπολέµησης της παράνοµης διακίνησης ανθρώπων. Η Σύµβαση 

του ΟΗΕ κατά του ∆ιεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος µαζί µε τα 3 Πρωτόκολλα 

της, καθώς και η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη ∆ράση κατά της 

Παράνοµης ∆ιακίνησης Ανθρώπων. Η Ελλάδα έχει υπογράψει τις δυο αυτές 

συµβάσεις από τον Νοέµβριο του 2005 αλλά ακόµα δεν έχουν κυρωθεί. 
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ΙV.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Α. Το µεγαλύτερο ποσοστό των µεταναστριών ήρθαν στην Ελλάδα κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ενώ παρατηρούµε ότι ο χρόνος άφιξής τους 

διαφοροποιείται ανάλογα µε την υπηκοότητά τους. Πρώτες ξεκίνησαν να έρχονται οι 

γυναίκες µετανάστριες από την Πολωνία και τις Φιλιππίνες, ακολούθησαν οι 

Αλβανίδες, ενώ πιο πρόσφατη εγκατάσταση εµφανίζουν οι µετανάστριες από τις 

Βαλκανικές χώρες και την Ανατολική Ευρώπη. Πάντως, από τη στιγµή που φτάνουν 

στην Ελλάδα, οι γυναίκες παρουσιάζουν την τάση να παραµένουν στη χώρα και δεν 

διαφαίνονται περιπτώσεις «κυκλικής – προσωρινής µετανάστευσης» (Μαράτου-

Αλιπράντη Λ. 2006) 

Η θέση της µετανάστριας στο κοινωνικό γίγνεσθαι καθορίζεται από το ρόλο που 

η ίδια έχει ορίσει για το µέλλον της. Η µετανάστρια που έρχεται στη χώρα για να 

είναι µε την οικογένεια της, έχει την ανάγκη να ενσωµατωθεί και να ενταχθεί στο 

κοινωνικό σύνολο. Ενδεχοµένως λόγω της ύπαρξης δικτύων και συγγενικών δοµών 

αισθάνεται µεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Με τον τελευταίο νόµο 

(ν.3386/2005) γίνεται µια σηµαντική προσπάθεια να ενισχυθεί ο ρόλος της 

οικογένειας µέσω της πρόβλεψης για οικογενειακή συνένωση. Η  µετανάστρια που 

έρχεται µόνη της είναι πιο ευάλωτη και θυµατοποιείται ευκολότερα. Οι δυσκολίες 

επιβίωσης στη χώρα καταγωγής και η ανάγκη φυγής από τη χώρα  την καθιστούν  

επιρρεπή, ανασφαλή και αδύναµη να αντιµετωπίσει τα νέα δεδοµένα που συναντά 

στο νέο χώρο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες γίνεται εύκολος στόχος για όλες τις 

µορφές εκµετάλλευσης. 

Σύµφωνα µε έρευνες της ΕΣΥΕ, αναφορικά µε τις επαγγελµατικές κατηγορίες 

των γυναικών µεταναστριών, οι γυναίκες µετανάστριες απασχολούνται σε χαµηλά 

αµειβόµενες, ανειδίκευτες εργασίες καλύπτοντας θέσεις που συνήθως οι Ελληνίδες 

απορρίπτουν. Η πλειοψηφία των µεταναστριών εργάζεται ως οικιακό βοηθητικό, 

παραϊατρικό προσωπικό, απασχολείται στη φύλαξη παιδιών και ηλικιωµένων και 

αντικαθιστά την Ελληνίδα νοικοκυρά σε όλες τις οικιακές εργασίες. Επίσης, οι 

περισσότερες εργαζόµενες γυναίκες είναι ανασφάλιστες, έχουν χαµηλές αποδοχές, 

ενώ εργάζονται συχνά πέραν του κανονικού ωραρίου. 

Βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µετανάστριες στην καθηµερινότητα 

τους έχουν να κάνουν µε τις δηµόσιες υπηρεσίες και τις καθυστερήσεις αναφορικά µε 

τις άδειες παραµονής και τις δυσκολίες αναφορικά µε την εργασία. 
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 Β. Η εθνική µεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να κινείται:  

• Στην προσπάθεια αποτίµησης και ανάδειξης της συµβολής των γυναικών 

µεταναστών/-τριών στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. 

• Στην οικονοµική και κοινωνική ενσωµάτωση των γυναικών µεταναστριών µέσω 

της νοµιµοποίησής τους και της διεύρυνσης του θεσµικού πλαισίου, µε στόχο 

την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της παράνοµης/ανασφάλιστης 

απασχόλησης.  

• Στην ανάπτυξη προγραµµάτων κοινωνικής πρόνοιας για µια πιο 

αποτελεσµατική και εξειδικευµένη κοινωνική προστασία, που θα στοχεύει στην 

οµαλότερη κοινωνική ένταξη των ανδρών και γυναικών µεταναστών.  

• Στην ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής των µεταναστών/-τριών για την 

αποτελεσµατικότερη και οµοιόµορφη ενσωµάτωση τους στον κοινωνικό ιστό.  

• Στη θεσµική θωράκιση  µε στόχο την προστασία των µεταναστριών από την 

«υπερ-εκµετάλλευση» κατά την απασχόλησή τους στον οικιακό τοµέα. 

 

 Η αποτελεσµατική κοινωνική ένταξη των γυναικών µπορεί να επιτευχθεί µε 

µια σειρά από µέτρα στους ακόλουθους τοµείς : 

 Αναφορικά µε την συναλλαγή των µεταναστριών µε τις κρατικές υπηρεσίες 

θα πρέπει να υπάρξει  απλοποίηση των διαδικασιών απόκτησης των νοµιµοποιητικών 

εγγράφων για τις µετανάστριες και εισαγωγή καινοτόµων µεθόδων που αµβλύνουν 

τις έντονα γραφειοκρατικές διαδικασίες, ιδιαίτερη µέριµνα στις µετανάστριες που 

ανήκουν σε ειδικές πληθυσµιακές οµάδες (π.χ. µόνες µητέρες, θύµατα εµπορίας 

ανθρώπων κ.λπ.) και δηµιουργία υπηρεσιών υποδοχής µε εξειδικευµένο προσωπικό, 

που θα ασχολείται αποκλειστικά µε την πληθυσµιακή αυτή οµάδα. 

 Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη ολοκληρωµένης και οργανωµένης ενηµέρωσης για 

τις γυναίκες µετανάστριες που η φύση της επαγγελµατικής τους απασχόλησης σε 

αποµονωµένες εργασιακές συνθήκες καθιστά πιο δύσκολη την εγκατάσταση δικτύων 

πληροφόρησης και κοινωνικής υποστήριξης 

 Στο τοµέα της εργασίας απαραίτητο είναι να εξασφαλιστεί για τις 

µετανάστριες η προστασία από την ανασφάλιστη εργασία, από την οποία 

κινδυνεύουν σε πολύ µεγαλύτερο ποσοστό οι γυναίκες µετανάστριες λόγω της φύσης 

των εργασιών στις οποίες απασχολούνται (π.χ. υπηρεσίες και οικιακοί βοηθοί σε 
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σπίτια). Προς αυτή την κατεύθυνση θα µπορούσαν να σχεδιαστούν  προγράµµατα 

ενίσχυσης και διευκόλυνσης (κυρίως ως προς τα έξοδα ασφάλισης των εργαζοµένων) 

των εργοδοτών/-τριών που απασχολούν νόµιµα γυναίκες µετανάστριες, γεγονός που 

θα βελτιώσει σε κάποιο βαθµό την υφιστάµενη κατάσταση.    

 Το πρόβληµα της γνώσης της γλώσσας της χώρας υποδοχής εξακολουθεί 

συχνά να είναι το πρώτο εµπόδιο για την ικανοποιητική ένταξη. Παρατηρείται 

απουσία οργανωµένης προσπάθειας για διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους 

αλλοδαπούς µέσω επίσηµων φορέων. Το πρόβληµα αυτό θα µπορούσε να 

αντιµετωπιστεί µε το µέσω µιας συστηµατικής οργάνωσης δωρεάν µαθηµάτων 

(ακόµα και επιδοτούµενων σε κάποιο ποσοστό) για την εκµάθηση της ελληνικής 

γλώσσας. Η έγκυρη ενηµέρωση και πληροφόρηση των µεταναστών για τα 

προγράµµατα αυτά είναι αναγκαία για την αποτελεσµατικότητα αυτών. Η εµπλοκή 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Μ.Μ.Ε. είναι απαραίτητη για την ανακοίνωση 

των προγραµµάτων. Πιο  συγκεκριµένα θα ήταν χρήσιµο να καταρτιστούν 

πολύγλωσσα κέντρα υποστήριξης στις βασικές Νοµαρχιακές Υπηρεσίες της Αττικής, 

να εκδοθεί Πολύγλωσση χάρτα µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του µετανάστη 

και Οδηγός Κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών του δηµοσίου στις γλώσσες των 

πολυπληθέστερων οµάδων µεταναστών στην Αττική 

 

Σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης και την πρόληψη φαινοµένων και 

κοινωνικού αποκλεισµού και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής θα πρέπει να 

γίνουν σχετικές ρυθµίσεις όπως η  προώθηση από την πολιτεία µέτρων παροχής 

οικονοµικά προσιτής στέγης, η ενίσχυση των Περιφερειών και των ΟΤΑ της χώρας 

που έχουν την άµεση ευθύνη για την εφαρµογή των πολιτικών, που αφορούν στη 

στέγαση σε τοπικό επίπεδο και καταβολή επιδοµάτων στέγασης για τους 

ασθενέστερους µετανάστες/-τριες µε έµφαση στις ευπαθείς οµάδες (µονογονεϊκές 

οικογένειες, άτοµα µε αναπηρία, κ.ά). 

 

   Γ. Η  παρέµβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέµατα της 

µετανάστευσης 

 

Η εµπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση του µεταναστευτικού 

φαινοµένου είναι, ευρέως διαδεδοµένη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και προωθείται από τους θεσµούς και τα όργανα της Ένωσης (Handbook on 
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Integration, 2004). Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αναγνωρίζουν τις αυτοδιοικητικές 

αρχές ως ένα κρίσιµο παράγοντα στη διαµόρφωση και υλοποίηση των 

µεταναστευτικών πολιτικών. Πολλές, µάλιστα, χώρες, όπως συµβαίνει στην 

περίπτωση της Ελλάδας, αναθέτουν σε αυτές και συγκεκριµένες αρµοδιότητες στο 

πλαίσιο των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν τη χορήγηση των αδειών 

διαµονής (λ.χ. Βέλγιο, Ιταλία, Γερµανία, Γαλλία, Ολλανδία).  

Οι αρµοδιότητες των οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο τοµέα της 

µετανάστευσης ορίστηκαν από το νόµο 2910/2001. Ο νόµος αποκέντρωσε την 

αρµοδιότητα έκδοσης των αδειών διαµονής σε επίπεδο Περιφέρειας και ενέπλεξε 

στην εν λόγω διαδικασία τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στις  

Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  ανέθεσε την αρµοδιότητα χορήγησης και ανανέωσης 

των αδειών εργασίας (η αρµοδιότητα χορήγησης των «πράσινων καρτών», που 

συνιστούσαν ταυτόχρονα και άδειες εργασίας,  είχε ανατεθεί κατ` αποκλειστικότητα 

στον Ο.Α.Ε.∆ µέχρι το 2001) και στους Ο.Τ.Α  α΄  βαθµού ) ανέθεσε την 

αρµοδιότητα της παραλαβής και διαβίβασης στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας 

των αιτηµάτων χορήγησης και ανανέωσης των αδειών διαµονής.  

Η τοπική αυτοδιοίκηση, ως µηχανισµός διεκπεραίωσης διοικητικών 

καθηκόντων στο πλαίσιο της χορήγησης των αδειών διαµονής και εργασίας, αλλά και 

ως µηχανισµός κοινωνικής ένταξης των µεταναστών, έχει σηµαντικό ρόλο να 

διαδραµατίσει στις προκλήσεις που θέτει η µετανάστευση. Πολιτική ένταξης 

αλλοδαπών σηµαίνει πρώτα από όλα τακτοποίηση του καθεστώτος της διαµονής και 

εργασίας τους  µε διαδικασίες λειτουργικές και αποτελεσµατικές που σέβονται τον 

ενδιαφερόµενο ως διοικούµενο και συναλλασσόµενο µε την ελληνική διοίκηση. Η 

επιτυχής άσκηση των καθηκόντων της Τ.Α χρειάζεται να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο 

τρόπο, το στόχο της κοινωνικής ένταξης, καθώς συµβάλει στην οµαλοποίηση  και 

ορθολιγοκοποίηση της διαδικασίας έκδοσης των αδειών διαµονής και εργασίας και 

εδραιώνει µε τον τρόπο αυτό σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ των αρχών και των 

ενδιαφερόµενων.  

Οι  ∆ήµοι οφείλουν, συνεπώς, να υιοθετήσουν µεθόδους  για τη δηµιουργία ή 

την οργανωτική και ουσιαστική αναβάθµιση των διοικητικών τους µονάδων που 

απευθύνονται στους αλλοδαπούς κατοίκους της περιοχής τους.  

Πρωταρχική ανάγκη είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών διοικητικής φύσης, ιδίως ως προς τα ζητήµατα που αφορούν τη 

διαδικασία χορήγησης αδειών διαµονής και εργασίας. Εξίσου σηµαντική, όµως, είναι 
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και η αποτελεσµατική οργάνωση και παροχή στοχευµένων υπηρεσιών για την ένταξή 

τους στην ελληνική κοινωνία (Τσιούκας 2006),  .  

Προτείνεται η δηµιουργία ειδικών υπηρεσιακών µονάδων για τους 

αλλοδαπούς τα οποία θα λειτουργούν στη βάση εξυπηρέτησης των αναγκών και των 

αιτηµάτων των αλλοδαπών, καθώς και υπηρεσίες παροχής ενηµέρωσης και 

διεκπεραίωσης των υποθέσεων από εξειδικευµένα στελέχη.  

Μερικά από τα µέτρα που θα µπορούσαν να υιοθετηθούν σε τοπικό επίπεδο 

είναι: 

• Συγκέντρωση και επεξεργασία   στατιστικών στοιχείων που να αντανακλούν 

την πολυπολιτισµική ποικιλοµορφία σε τοπικό επίπεδο και  προσπάθεια 

αποτύπωσης των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικών 

εθνικών οµάδων 

• Ενίσχυση της ικανότητας της κοινωνίας υποδοχής να προσαρµοστεί στην 

πολυµορφία λαµβάνοντας µέτρα ένταξης επικεντρωµένα στον πληθυσµό 

υποδοχής. 

• Πρόληψη των φαινοµένων γκετοποίησης και των εθνοτικών συγκρούσεων 

είτε ανάµεσα σε δηµότες και τους µετανάστες είτε ανάµεσα στις ίδιες τις 

οµάδες των µεταναστών που κατοικούν έναν συγκεκριµένο ∆ήµο. 

• Εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων εφαρµογής µιας αµφίδροµης προσέγγισης 

ανάµεσα στους µετανάστες και την κοινωνία υποδοχής. 

• Βελτίωση της εικόνας των µεταναστών µέσω της προβολής των θετικών 

προτύπων. 

• Βελτίωση της κατανόησης και της αποδοχής της µετανάστευσης µε 

εκστρατείες ευαισθητοποίησης, εκθέσεις, διαπολιτισµικές εκδηλώσεις, κλπ. 

• Προώθηση της επίγνωσης, στην κοινωνία υποδοχής, των συνεπειών των 

προγραµµάτων υποδοχής και εισδοχής. 

• Ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τοµέα στη διαχείριση της πολυµορφίας. 

• Συνεργασία µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, για παράδειγµα µε τη θέσπιση 

εθελοντικών προτύπων δεοντολογίας για τους δηµοσιογράφους (σε τοπικό 

επίπεδο και ευρύτερα). 

• Στήριξη πολυπολιτισµικών δράσεων και εκδηλώσεων, για παράδειγµα 

ενηµερωτικών εκστρατειών ή διαπολιτισµικών εκδηλώσεων µε στόχο τη 

διάδοση συγκεκριµένων και ακριβών πληροφοριών σχετικά µε τους 
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πολιτισµούς, τις θρησκείες και την οικονοµική και κοινωνική προσφορά των 

µεταναστών. 



Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΣΤΑ  77

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α) Πρωτογενείς Πηγές 

• Ν.2910/2001 

• Ν.3064/2002 

• Π.∆. 233/2003 

• Ν.3385/2005 

• Κανονισµός (ΕΚ) 859/2003 

• Οδηγία 2003/86 για το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης 

• Οδηγία 2003/109 για το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι 

είναι επί µακρόν διαµένοντες  

 

 

Β) Ελληνική Βιβλιογραφία 

• Baldwin – Edwards Μ. (2004), Η ένταξη των µεταναστών στην Αθήνα: ∆είκτες 

ανάπτυξης και στατιστικές µέθοδοι µέτρησης. Αθήνα: Παρατηρητήριο 

Μετανάστευσης στη Μεσόγειο (ΜΜΟ). 

• Green L. Nancy (2000), Οι δρόµοι της µετανάστευσης. Σύγχρονες θεωρητικές 

προσεγγίσεις, Αθήνα ΣΑΒΒΑΛΑΣ. 

• Γεώρµας Κωσταντίνος, (2007), Κοινωνική Συνοχή και µετανάστευση, Αθήνα 

ΕΣΤΑ.  

• Γνώµη της Ο.Κ.Ε, (2006), “Εθνική Έκθεση για την Κοινωνική Προστασία και 

την Κοινωνική Ένταξη”, Κεφάλαιο Ά Συνοπτική Παρουσίαση της Εθνικής 

Έκθεσης Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη, 

σελ. 22-27,Αθήνα. 

• ∆αραµάρας Κ. (2007), Ελεγχος της ∆ιοικητικής ∆ράσης, Αθήνα ΕΣΤΑ. 

• ∆ασκαλοπούλου Ν.( 2007), “Βρόµικοι ∆ρόµοι”, σελ. 46-42, (Ε) Καθηµερινή. 

• Καβουνίδη Τζ. (2002),Έρευνα για την οικονοµική και κοινωνική ένταξη των 

µεταναστών, Αθήνα,  ΠΑΕΠ  

• Καβουνίδη Τζ., Πολύζου Α., Μαυροµάτης Γ., Κοτρώτσου Α., Γιαννιτσάς ∆., 

Αλτσιτζόγλου Ντ., Αβραµίδη Τ. (2006), Πολιτικές Ένταξης των Μεταναστών: 



Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΣΤΑ  78

Η Ευρωπαϊκή Εµπειρία, Αθήνα: Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής 

(ΙΜΕΠΟ).   

• Καµπούρη Ε. (2006), Φύλο, Μετανάστευση και Καθηµερινή Ζωή: 

Σκιαγραφώντας τις Εµπειρίες Οικιακών Βοηθών από την Αλβανία στην Αθήνα, 

Εισήγηση στο Συνέδριο του ΙΜΕΠΟ, 

• Κόµπερν Αντριου.(2003), «Σκλάβοι του 21
ου

 αιώνα», National Geographic- 

Ελλάδα: Σεπτέµβριος, σελ. 40. 

• Λάζος Γ.(2002), Πορνεία και διεθνική σωµατεµπορία στη σύγχρονη Ελλάδα, 1. 

Η εκδιδόµενη, Αθήνα: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ.  

• Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Βόνδα. Ε,. Ιορδανίδου Α., Καπετανόπουλος Α., 

Προφύρη Ι. (2006), Η γυναικεία µετανάστευση στην Ελλάδα: Τα ευρήµατα της 

πανελλήνιας ερευνάς του Κ.Ε.Θ.Ι (αδηµοσίευτη). 

• Μαρβάκης Α., Παρσάνογλου ∆., Παύλου Μ., (2001): Μετανάστες στην 

Ελλάδα: «προβλήµατα», κοινωνικά φαινόµενα και υποκείµενα, στο: Α. 

Μαρβάκης, ∆. Παρσάνογλου, Μ. Παύλου (επιµ.) Μετανάστες στην Ελλάδα, 

σελ. 13-28, Αθήνα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.  

• Μουσούρου Λ. (2003). “Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη”,The Politics of Migration and Immigration in Europe, 

Αθήνα: Gutenberg. Geddes A., London: Sage Publications.   

• Μουσούρου Λ. (2003), Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη. Αθήνα: GUTENBERG.  

• Μπάγκαβος Χ. & Παπαδοπούλου ∆. (2003),  Μεταναστευτικές τάσεις και 

Ευρωπαϊκή µεταναστευτική  πολιτική, σελ.22, Μελέτες του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-

Α∆Ε∆Υ, 15   

• Μπάγκαβος Χρ. & Παπαδοπούλου ∆. (επιµ.) (2006), Μετανάστευση και 

ένταξη των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, Αθήνα: GUTENBERG. 

• Οδηγός Πληροφόρησης & Καθοδήγησης για θύµατα Εµπορίας Ανθρώπων 

(Trafficking), Α.Σ.Π.Ι.∆.∆.Α, EQUAL, Αναπτυξιακή Σύµπραξη για την 

Προώθηση Ίσων ∆ικαιωµάτων  για τα ∆ιακινούµενα  Άτοµα. 



Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΣΤΑ  79

• Πετράκου Β. Ηλέκτρα (2001): Η κατασκευή της µετανάστευσης στην 

ελληνική κοινωνία, στο: Αθ. Μαρβάκης, ∆. Παρσάνογλου, Μ. Παύλου (επιµ.) 

Μετανάστες στην Ελλάδα σελ. 31-54., Αθήνα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

• Sassen S.(2003), Χωρίς έλεγχο; Η εθνική κυριαρχία, η µετανάστευση και η 

ιδιότητα του πολίτη την εποχή της παγκοσµιοποίησης, Αθήνα: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. 

• Σούλης Σ (1993),  “Το ξένο εργατικό  δυναµικό  στην Ελλάδα”, ∆ιαστάσεις της 

κοινωνικής πολιτικής σήµερα, σελ. 443. Αθήνα.   

• Συµεωνίδου- Καστανίδου Ε. (2003): Η εµπορία ανθρώπων στο διεθνές 

περιβάλλον και η ποινική της αντιµετώπιση στο ελληνικό δίκαιο στο: Ο νέος 

νόµος 3064/2002 για την εµπορία ανθρώπων, σελ. 17, ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Σειρά 

Εταιρείας Νοµικών Βορείου Ελλάδος.  

• Τσιούκας Γ.(2006), Αναδιοργάνωση και αναβάθµιση των υπηρεσιών των 

∆ήµων για τους αλλοδαπούς στο: Ερευνητικό πρόγραµµα «Τοπική αυτοδιοίκηση 

και µετανάστευση». 

• Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης 

για την Κοινωνική Ενσωµάτωση 2003-2005, Ιούλιος 2003, σελ.42 

• Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προσατασίας (2006), Εθνικό 

Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη 2005-2006, Αθήνα, Σεπτέµβριος 

σελ.30 

• Ψηµµένος Ι. (2006): Η κοινωνική διάσταση της εργασίας των µεταναστριών 

στο:  Χ. Μπάγκαβος- ∆. Παπαδοπούλου  (επιµ. ) Μετανάστευση και  Ένταξη 

των µεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία ,σελ. 158-174, Αθήνα 

GUTENBERG.  

• Ψηµµένος Ι. (2001),, Μετανάστευση από τα Βαλκάνια. Κοινωνικός Αποκλεισµός 

Στην Ελλάδα, Αθήνα ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 

• Ψηµµένος Ιορδάνης (1999), Μετανάστευση και εργασία στην Ευρώπη: η 

δηµιουργία νέων κοινωνικών χώρων στο:  ∆ιαπολιτισµική αγωγή, Σειρά 

θεωρητικών µελετών και πρακτικών εφαρµογών σελ. 109-117, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών- Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής 

 



Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΣΤΑ  80

Γ) Ξένη Βιβλιογραφία 

• Castles S (2000), “International migration at the beginning of the twenty-first 

century”, International Social Science Journal, Vol.165, Issue 165. 

• Emke-Poulopoulos I. (2001) “Trafficking in Women and Children: Greece, a 

Country of Destination and Transit”,ΙΜΕΟ. 

• Handbook on integration (2004), Directorate-General, Justice Freedom and 

Security. 

• Κing R. (2000): Southern Europe in the Changing Global Map of Migration, in:  

King R., Lazaridis G. and Tsardaridis C (ed.) Eldorato or Fortress? 

Migration in Southern Europe, pp. 3-20, London. Macmillan Press Ltd. 

• Lazaridis G. and Psimmenos I. (2000): Migrant Flows from Albania to 

Greece: Economic, Social and Spatial Exclusion in: King R,  Lazaridis G and 

Tsardaridis C (ed.) Migration in Southern Europe, London Macmillan Press 

Ltd.   

• King R, Fielding A. and Black R. (1997): The International Migration 

Turnaround in Southern Europe in: King R. and Black R. (ed.), Southern 

Europe and The New Immigrations, page 2-25. 

• Lazaridis G. (2001), “Trafficking and Prostitution, The Growing Exploitation 

of Migrant Women in Greece”, The European Journal of Women’s Studies. 

• Μemorandum of Concern, (2001),  “Trafficking of Migrant Women for 

Forced Prostitution into Greece”, HUMAN RIGHTS WATCH,  

• Groenendijk, K., E. Guild and R. Barzilay (2000), The Legal Status of Third 

Country Nationals who are Long-Term Residents in a Member State of the 

European Union, Nijmegen, April 2000. Study carried out for the European 

Commission, DG Justice and Home Affairs. 

• Stiglitz J.E. (1974), “Alternative theories of wage determination and 

unemployment in LDCs: the labor turnover model?”. Quarterly Journal of 

Economics, Vol. 88 (2). 

 

 



Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΣΤΑ  81

∆) ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ 

• European Women’s Lobby 

http://www.womenlobby.org, Τελευταία επίσκεψη 25 Αυγούστου 2007 

• Κέντρο Ερευνών για θέµατα Ισότητας 

http://www.kethi.gr, Τελευταία επίσκεψη 25 Αυγούστου 2007 

• Μη Κυβερνητικός Οργανισµός ΚΛΙΜΑΚΑ 

http://www.klimaka.org.gr, Τελευταία επίσκεψη 09 Αυγούστου 2007 

• ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης 

http://www.iom.int/jahia/page1.html, Τελευταία επίσκεψη 25 Αυγούστου 

        Ο Συνήγορος του Πολίτη: Συνήγορος του Μετανάστη, του Πρόσφυγα και    

του Οµογενούς: 

http://www.synigoros.gr/allodapoi/, Τελευταία επίσκεψη 18 Ιουλίου 2007 

• Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής: 

http://www.imepo.gr, Τελευταία επίσκεψη 23 Αυγούστου 2007 

• Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης: 

        http://www.ydt.gr/main/Article.jsp?ArticleID=162280 Τελευταία επίσκεψη 5 

Σεπτεµβρίου 2007 

• Υπουργείο Εξωτερικών Τελευταία επίσκεψη 12 Σεπτεµβρίου 2007 

         http://www.ypex.gov.gr,  

 

 



Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΣΤΑ  82

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

Συνέντευξη από µετανάστρια που µένει και εργάζεται στην Αθήνα, κατάγεται 

από τη Ρωσία και είναι παντρεµένη µε Έλληνα. 

 

Έλενα, 32 ετών  

 

� Πότε ήρθες στην Ελλάδα; 

            Ε: Πριν πέντε χρόνια 

 

� Γιατί διαλέξατε την Ελλάδα ως χώρα προορισµού; 

            Ε: ΄Ηρθα για τουρισµό στην Ελλάδα, επειδή η µητέρα µου έλεγε για τα      

αρχαία που έχει η χώρα και επειδή γνωρίζει πολλά και θαυµάζει τον αρχαίο 

πολιτισµό. 

 

� Τι δουλειά κάνεις; 

            Ε: Υπάλληλος σε µαγαζί, εστιατόριο. 

 

�       Έχεις σπουδάσει και αν ναι, τι; 

            Ε: Είχα σπουδάσει λογίστρια αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν µπορώ να κάνω το 

επάγγελµα αυτό γιατί υπάρχουν διαφορετικοί νόµοι και διαφορετικά συστήµατα 

λογιστικά 

 

� Τι δουλειές έχεις κάνει; 

             Ε: Μόνο σε εστιατόρια έχω δουλέψει. 

 

� Ποιες ήταν οι δυσκολίες που συνάντησες στην Ελλάδα σε σχέση 

 Α. µε τους Έλληνες 

 Ε: Με αντιµετώπιζαν περίεργα επειδή είµαι ξένη. Με ρωτάγανε εάν ήµουν 

παντρεµένη. Πιστεύω ότι εάν είσαι παντρεµένος µε Έλληνα για τους άλλους είσαι 

νορµάλ. Εάν όχι δεν είσαι εντάξει. 

 

 Β. ρατσιστικές συµπεριφορές 

 Ε: ∆εν υπάρχει τόσο πολύ ρατσισµός. Σε άλλες χώρες όπως στη Κορέα θεωρώ ότι 

είναι περισσότερο 

 Γ. γλώσσα 
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Ε: ∆υσκολεύτηκα στην αρχή. Έκανα ένα σεµινάριο της Ε.Ε. για τη γλώσσα. 

Παρακολούθησα 300 ώρες. 

 

∆. κράτος/διοίκηση 

Ε: Καµιά πληροφορία δε µπορούσα να πάρω από τη διοίκηση. Ούτε γραπτά, ούτε 

προφορικά. Μετά µε βοηθούσε ο άντρας µου και εγώ δεν είχα καµία επαφή. 

 

� Βρήκες εύκολα δουλειά;  Σε βοήθησε κάποιος; 

            Ε: Μόνη µου. ∆εν µε βοήθησε κανείς. 

 

� Ποιος σε βοήθησε όταν έφτασες στη χώρα; Με ποια διαδικασία ήρθες; 

            Ε: Ηρθα µε τουριστικό γκρουπ και παρέµεινα στην Ελλάδα γιατί µου άρεσε. 

 

� Γνώριζες τι έπρεπε να κάνεις σχετικά µε τη άδεια παραµονής; Τι χαρτιά 

χρειαζόσουν και που έπρεπε να απευθυνθείς; 

            Ε: Όχι, δεν γνώριζα τίποτα. 

 

� Ποιο θεωρείς το πιο σηµαντικό πρόβληµα που είχες να αντιµετωπίσεις 

σχετικά µε τη προσαρµογή σου εδώ; 

            Ε: Τη µοναξιά, το ότι ήµουν  µακριά από την οικογένεια µου. 

 

� Θεωρείς ότι οι µετανάστες έχουν ίσα δικαιώµατα µε τους Έλληνες; 

            Ε: Όχι. Είµαστε ξένοι. 

 

� Στην εργασία ποια προβλήµατα αντιµετώπισες: 

            Ε: ∆εν είχα πολλά προβλήµατα στο να βρω δουλειά. Η σχέση µου µε τον 

Έλληνα µε βοήθησε πολύ, αφού δούλευα µαζί του και ήταν ο εργοδότης µου. 

 

� Είχες ενδοιασµούς πριν παντρευτείς ένα Έλληνα; 

            Ε: Ναι, αλλά τώρα πια δεν είµαι ξένη. 

 

� Τι θα ήθελες να αλλάξεις για να βελτιωθεί η ζωή σου; Τι ονειρεύεσαι για το 

µέλλον; 

            Ε: Οικογένεια, παιδιά όχι να κάνω χρήµατα 
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Συνέντευξη από µετανάστρια που µένει και εργάζεται στην Αθήνα, κατάγεται 

από τη Ρωσία 

Νάντια 40 ετών 

 

� Πότε ήρθες στην Ελλάδα; 

            Ν: Πριν έξι χρόνια 

 

� Γιατί διαλέξατε την Ελλάδα ως χώρα προορισµού; 

            Ν: Ήταν µια φίλη µου εδώ και µου πρότεινε να έρθω γιατί εδώ είναι καλά. 

 

� Για ποιο λόγο ήρθες στην Ελλάδα; 

            Ν: Για δουλειά. 

 

� Έχεις σπουδάσει και αν ναι, τι; 

            Ν: Πολιτικός µηχανικός 

� Υπάρχει συνάφεια µεταξύ της εργασίας που κάνεις και του επαγγέλµατος σου; 

            Ν: Όχι. Εδώ δεν µπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να σπουδάσω 

ξανά. Εδώ χτίζουν διαφορετικά από ότι στη Ρωσία. 

 

� Τι δουλειά κάνεις; 

            Ν: Καθαρίζω σπίτια και πλένω πιάτα σε δυο εστιατόρια. 

 

� Τι δουλειές έχεις κάνει; 

           Ν: Έχω κάνει διάφορες δουλειές. Έχω φυλάξει ηλικιωµένους και σε µαγαζιά- 

εστιατόρια, ξενοδοχεία. Τώρα κάνω 2 δουλείες την ηµέρα. 

  

� Στην εργασία ποια προβλήµατα αντιµετώπισες; 

           Ν: Όχι πολλά. Τα αφεντικά µου ήταν καλά. ∆εν δυσκολεύτηκα για να βρω 

εργασία. Εµάς µας προτιµούν από τις Αλβανίδες. Αυτές δεν τις θέλουν καθόλου, λένε 

ότι είναι βρώµικες. 

 

� Ποιες ήταν οι δυσκολίες που συνάντησες στην Ελλάδα σε σχέση; 

Α. µε τους Έλληνες 
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Ν: Αντιµετώπισα σεξουαλική παρενόχληση στα σπίτια όπου φύλαγα ηλικιωµένους. 

Αλλά προβλήµατα δεν αντιµετώπισα. 

 

Β. ρατσιστικές συµπεριφορές 

Ν: ∆εν αντιµετώπισα πολλές ρατσιστικές συµπεριφορές. 

 

Γ. γλώσσα 

Ν: Με τη γλώσσα είχα πρόβληµα αλλά επειδή γνωρίζω αγγλικά η συνεννόηση 

γινόταν στα αγγλικά. 

 

∆. κράτος/διοίκηση 

Ν: Όταν γινόταν η νοµιµοποίηση βρήκα δικηγόρο και πλήρωσα παράβολο 

150.000δρχ. στο ∆ήµο. ∆εν αντιµετώπισα δυσκολίες. ∆εν µε ένοιαζε που ήµουν 

παράνοµη γιατί τώρα πληρώνω πολλές εισφορές. 

 

� Βρήκες εύκολα δουλειά;  Σε βοήθησε κάποιος; 

            Ν: Με βοήθησε η φίλη µου που ήταν είχε έρθει έξι µήνες πριν από εµένα. 

∆ουλειά βρήκα από γραφείο εξεύρεσης εργασίας. 

 

� Ποιος σε βοήθησε όταν έφτασες στη χώρα; Με ποια διαδικασία ήρθες; 

             Ν: Ηρθα µε τουριστική βίζα, παρέµεινα για πέντε µήνες παράνοµη και στη 

συνέχεια µε το νόµο
4
 έκανα αίτηση για νοµιµοποίηση. 

 

� Γνώριζες τι έπρεπε να κάνεις σχετικά µε τη άδεια παραµονής; Τι χαρτιά 

χρειαζόσουν και που έπρεπε να απευθυνθείς; 

            Ν: Με βοήθησαν πολύ οι υπάλληλοι του ∆ήµου. Ήταν εξυπηρετικοί και 

ενηµερωµένοι.  

 

� Ποιο θεωρείς το πιο σηµαντικό πρόβληµα που είχες να αντιµετωπίσεις 

σχετικά µε τη προσαρµογή σου εδώ; 

           Ν: Η δουλειά είναι πολύ δύσκολη και πολλές ώρες. Το οικονοµικό πρόβληµα 

είναι τα πιο σηµαντικό γιατί πρέπει να στέλνω λεφτά στη κόρη µου που σπουδάζει. 

                                                 
4 (Ν.2910/2001) 
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� Θεωρείς ότι οι µετανάστες έχουν ίσα δικαιώµατα µε τους Έλληνες;  

             Ν: Όχι παρόλο που πληρώνουµε τα ίδια και δουλεύουµε πολύ. 

 

� Τι θα ήθελες να αλλάξεις για να βελτιωθεί η ζωή σου; Τι ονειρεύεσαι για το 

µέλλον; 

            Ν: Να κάνω οικογένεια και να µπορώ να στέλνω χρήµατα στην κόρη µου. 

 

� Θα ήθελες να γυρίσεις πίσω στη Ρωσία; 

            Ν: Είναι πολύ δύσκολα να γυρίσεις πίσω στη Ρωσία τώρα πια. Ούτε εδώ είναι 

εύκολα αλλά ούτε εκεί. 

 

 

Συνέντευξη από µετανάστρια που κατάγεται από την Αλβανία. Μένει µε την 

οικογένεια της και εργάζεται στην Αθήνα.  

Μαρία 45 ετών 

 

� Πότε ήρθες στην Ελλάδα; 

            Μ: Πριν 8 χρόνια. 

 

� Γιατί διαλέξατε την Ελλάδα ως χώρα προορισµού; 

            Μ: Ο άνδρας µου και ο πεθερός µου είχαν έρθει για δουλειά στην Ελλάδα  

πριν από εµένα. ∆ουλεύανε για ένα χρόνο και εγω είχα  µείνει µε τα παιδιά πίσω στην 

Αλβανία. 

 

� Για ποιο λόγο ήρθες στην Ελλάδα; 

            Μ: Ήρθα για να είµαι µε την οικογένεια µου και για να δουλέψω. 

 

� Έχεις σπουδάσει και αν ναι, τι; 

            Μ: ∆εν έχω σπουδάσει. Στην Αλβανία δεν δούλευα. 

 

� Τι δουλειές έχεις κάνει; 

            Μ: Έχω εργαστεί σε σπίτια από τότε που έφτασα στην Ελλάδα. 
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� Τι δουλειά κάνεις; 

            Μ: Καθαρίζω σπίτια. Είµαι οικιακή βοηθός σε τρία σπίτια. 

 

� Στην εργασία ποια προβλήµατα αντιµετώπισες; 

            Μ: Στην αρχή  δεν ήξερα καλά τη γλώσσα και πολλές φορές δεν καταλάβαινα 

και δεν µε βάζανε στα σπίτια γιατί φοβόντουσαν. 

 

� Ποιες ήταν οι δυσκολίες που συνάντησες στην Ελλάδα σε σχέση; 

Α. µε τους Έλληνες 

Μ: ∆εν µε αντιµετώπιζαν θετικά όταν καταλάβαιναν ότι ειµαι Αλβανίδα. Σιγά-σιγά 

µας δεχόντουσαν. Τώρα είναι καλύτερα.  

 

Β: γλώσσα 

Μ: Ήταν πολύ δύσκολο. Μόνη µου έµαθα. Προσπάθησα πολύ. 

 

 

∆. κράτος/διοίκηση 

Μ: ∆εν είχα προβλήµατα γιατί τα είχε αναλάβει ο σύζυγος. Αλλά ακόµα πρέπει να 

πληρώνω για να µείνω εδώ µετά από τόσα χρόνια. 

 

� Βρήκες εύκολα δουλειά;  Σε βοήθησε κάποιος; 

            Μ: Όχι δεν βρήκα εύκολα. Οι συγγενείς µου µε βοήθησαν και άρχισα να 

δουλεύω. 

 

� Ποιος σε βοήθησε όταν έφτασες στη χώρα; Με ποια διαδικασία ήρθες; 

           Μ: Ο άνδρας µου, και ήρθα για εργασία νόµιµα. 

 

� Θεωρείς ότι οι µετανάστες έχουν ίσα δικαιώµατα µε τους Έλληνες;  

          Μ: Θα έπρεπε οι µετανάστες που έχουν πολλά χρόνια εδώ να έχουν τα ίδια 

δικαιώµατα και κυρίως για τα παιδιά µας. 

 

� Τι θα ήθελες να αλλάξεις για να βελτιωθεί η ζωή σου; Τι ονειρεύεσαι για το 

µέλλον; 
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           Μ: Τα παιδία µου να έχουν καλύτερη ζωή από εµένα και να τα αναγνωρίσει το 

κράτος. 

 

� Θα ήθελες να γυρίσεις πίσω στη Αλβανία; 

            Μ: Όχι αλλά θα ήθελα να έρθουν οι γονείς µου και να µείνουν εδώ. ∆εν 

µπορούν όµως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


