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και Μετανάστευσης και διδάσκει μεταναστευτική πολιτική 

και εργασιακές σχέσεις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
(https://socialpolicy.panteion.gr/people/apokapsalis). 

Αυτή η έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από το Διεθνή Οργανισμό 
Mετανάστευσης (ΔΟΜ) στο πλαίσιο στήριξης που παρέχεται από κοινού 

με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα προς 
το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη, στη βάση τριμερούς συνεργασίας με

τον Δήμο Αθηναίων. Το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη λειτουργεί στο πλαίσιο 
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, στο 

οποίο μέχρι σήμερα έχουν προσχωρήσει 18 Δήμοι. 

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτή τη δημοσίευση ανήκουν στο 
συντάκτη και  δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις του ΔΟΜ, 
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και 

του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη.  Οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται 
και η παρουσίαση υλικού σε όλη τη δημοσίευση δε συνεπάγεται έκφραση 
οποιασδήποτε γνώμης από οποιοδήποτε πρόσωπο εκ μέρους του ΔΟΜ, 

της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα 
και του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη σχετικά με το νομικό καθεστώς 
οποιασδήποτε χώρας, επικράτειας, πόλης ή περιοχής, ή των αρχών του, 

ή αναφορικά με τα σύνορα και τα όριά του.
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Θα θέλαμε να εκφράσουμε την εκτίμηση μας σε όλα τα μέλη του Δικτύου Πόλεων 
για την Ένταξη (CNI), τα οποία ασπάστηκαν το παρόν έργο από τη στιγμή 
της σύλληψής του. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τους εκπροσώπους των Δήμων 
Καρδίτσας, Ηρακλείου, Χανίων και Ιωαννίνων για τη παροχή καθοδήγησης και 
υποστήριξης στα πρώτα στάδια της έρευνας.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους εκπροσώπους των 
εταιρειών και των φορέων απασχολησιμότητας που συμμετείχαν στις 
συνεντεύξεις, αφιέρωσαν χρόνο και μοιράστηκαν την πολύτιμη γνώση τους. 
Παράλληλα, θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε στα στελέχη των εργοδοτικών 
συνομοσπονδιών που μας παρείχαν πληροφόρηση και διευκόλυνση για την 
πραγματοποίηση των συνεντεύξεων, όπως ιδίως τους Γιώργο Θανόπουλο και 
Ιωάννα Προφύρη (ΓΣΕΒΕΕ), Νίκο Ζωητό (ΣΕΤΕ), Χρήστο Ιωάννου (ΣΕΒ) και 
Χαράλαμπο Αράχωβα (ΕΣΕΕ). 

Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως το προσωπικό του 
προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) 
Ελλάδας για τη πολύτιμη υποστήριξή του στο στάδιο των συνεντεύξεων και 
συλλογής δεδομένων. Ειδικότερα τη Ραχήλ Λυδία Αμπαριάν, την Ευαγγελία 
– Ραφαέλα Αθανασέλου, τον Παναγιώτη Γεωργαρά, τη Μαρία Νταγλέρη 
και το Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους παρακάτω 
εργαζομένους του ΔΟΜ για την τεχνογνωσία και τη βοήθειά τους καθ’ όλη τη 
διάρκεια του συντονισμού και της υλοποίησης αυτού του έργου, συγκεκριμένα 
τη Νατάσσα Αραπίδου, τη Χριστίνα Χρηστίδου, τη Τζουλιάνα Κοντίνη, τη 
Χριστίνα Νικολαΐδου, τη Χάλα Τζούλη Τζαλλούλ και τον Θανάση Ψαράκη για 
το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της παρούσας δημοσίευσης.

Τέλος, ευχαριστούμε τη Συντονιστική Ομάδα του Δικτύου Πόλεων για την 
Ένταξη, τη Διονυσία Λαμπίρη, το Γιώργο Σαρελάκο και τη Μαρίνα Τομαρά για τη 
συνολική συνεισφορά και βοήθειά της ώστε να καταστεί δυνατό αυτό το έργο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
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Η ένταξη των προσφυγικών πληθυσμών στην αγορά εργασίας συνιστά ίσως τη 
σημαντικότερη παράμετρο για την κοινωνική ένταξή τους στις χώρες υποδοχής. 
Πολλοί συγγραφείς (βλ. ενδεικτικά Hansen, 2012) επισημαίνουν με έμφαση ότι ο 
παράγοντας εργασία και όχι αυτός του πολιτισμού θα πρέπει να προταχθεί σαν 
βάση για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, ενώ συνιστά αποτυχία όλων 
των μεταναστευτικών πολιτικών της Δυτικής Ευρώπης το γεγονός ότι δεν είναι 
ικανές να εγγυηθούν για τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς την πρόσβαση σε 
σταθερή απασχόληση. 

Ταυτόχρονα, κατ’ αντίστροφη πορεία, η πλήρης ένταξη των μεταναστών στην 
αγορά εργασίας θα μπορούσε να αποφέρει μεγάλα οικονομικά οφέλη, όπως 
φορολογικά έσοδα, εισφορές στα εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα και συμβολή 
στην εθνική ευημερία εν γένει (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020). Αν και αποτελεί 
βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα η διαχείριση των αφίξεων των αιτούντων 
άσυλο, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική σε 
τοπικό  επίπεδο για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των προσφύγων, καθώς 
οι δυσπρόσιτες αγορές ενοικίασης ακινήτων και οι ελλείψεις στην κοινωνική 
στέγαση ενδέχεται όχι μόνο να περιορίσουν τις πιθανότητες εύρεσης κατάλληλου 
καταλύματος, αλλά συνολικότερα και αυτές της ένταξης στην αγορά εργασίας 
(European Commission, 2016).

Σε πρώτη φάση η φιλοξενία, η στέγαση και η σίτιση των αιτούντων άσυλο 
και των προσφύγων, αναδεικνύονται σε ανάγκες πρώτης προτεραιότητας. 
Ιδίως όταν πρόκειται για περιόδους έξαρσης των ανθρωπιστικών ροών, 
όπως συνέβη το καλοκαίρι του 2015 ή την άνοιξη του 2022 στην Ευρώπη, με 
τους πληθυσμούς από τη Συρία, το Αφγανιστάν ή την Ουκρανία αντίστοιχα. 
Προϊόντος του χρόνου ωστόσο, η απασχόληση των μετακινούμενων πληθυσμών 
ανάγεται σε μείζονος σημασίας πρόκληση τόσο για τους ίδιους όσο και για τις 
κοινωνίες εγκατάστασης, ανεξάρτητα εάν τα αρχικά αίτια της αποδημίας ήταν 
«οικονομικής» ή άλλης φύσης.  

Στο εσωτερικό των χωρών υποδοχής η διαδικασία της ένταξης των προσφυγικών 
πληθυσμών λαμβάνει αποκλίνουσες γεωγραφικές εναλλακτικές διαδρομές. Συνήθως, 
από τις παραμεθορίους περιοχές και τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης ή τις 
δομές φιλοξενίας στις παρυφές των πόλεων σημειώνεται μια προοδευτική μετάβαση 
προς τον οικιστικό ιστό, στις περισσότερες των περιπτώσεων εντός των μεγάλων 
αστικών κέντρων, ιδίως της πρωτεύουσας και των γύρω περιοχών της. 

Η διαμονή στις μητροπολιτικές περιοχές προσφέρει ένα αίσθημα ασφάλειας, 
ενισχύοντας ταυτόχρονα τις προοπτικές συνέχισης της κινητικότητας των 

ΚΙΝΗΤΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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προσφύγων στις όχι σπάνιες περιπτώσεις, στις οποίες η χώρα αρχικού 
προορισμού δεν συμπίπτει με τη χώρα πρώτης επιλογής ή τρέχουσας 
εγκατάστασης. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα ειδικότερα, θα πρέπει να 
συνυπολογιστεί και η επίδραση ενός αποθαρρυντικού - εάν όχι αποτρεπτικού - 
παράγοντα για την αποκέντρωση, αυτός της φιλοξενίας προσφύγων σε 
ξενοδοχεία της ενδοχώρας, όπως εκδηλώθηκε κυρίως στα μέσα και στα 
τέλη του 2019. Τότε μάλιστα καταγράφηκαν έντονες και ενίοτε οργανωμένες 
αντιδράσεις τοπικών φορέων και κατοίκων σε πολλές περιοχές, όπως τα 
Καμένα Βούρλα, τα Βρασνά του Δήμου Βόλβης ή οι Μουριές Κιλκίς. 

Η αίσθηση για περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, το αίσθημα της αλληλεγγύης 
χάρη στην συνοίκηση με μεγάλο αριθμό ομοεθνών, ενίοτε οικείων ή συγγενών, 
η αμεσότητα της αρωγής από ΜΚΟ, Διεθνείς Οργανισμούς και πρωτοβουλίες 
της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και τα κανάλια διασφάλισης της μετακίνησης 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποτελούν παράγοντες που εγκλωβίζουν τους 
πρόσφυγες σε μια κατάσταση συγκαταβατικής ακινησίας (Schewel 2020; de 
Haas 2021) στις μεγάλες πόλεις, η οποία ερμηνεύεται ως ένα στάδιο αναμονής 
ενίοτε δε και προετοιμασίας της συνέχισης του ταξιδιού. Για τους πρόσφυγες δε 
αυτή η α-κινητικότητα στην πρώτη (ευρωπαϊκή) χώρα εισόδου τούς εγκλωβίζει 
σε «ζώνες αναμονής» εντός των μεγάλων αστικών κέντρων ενώ από τη μία 
μεταφράζεται ως ένα είδος τελμάτωσης, προοδευτικά λαμβάνει χαρακτηριστικά 
επανα-κινητικότητας ιδίως για το σκοπό της απασχόλησης (Kapsalis et al. 2021a).

Αντιθέτως, η επιλογή της μόνιμης διαμονής σε μικρότερες αστικές περιοχές της 
περιφέρειας, παραπέμπει μάλλον σε μια επιδίωξη μονιμότερης εγκατάστασης 
στη χώρα υποδοχής και όχι σπάνια εγγυάται επιπλέον την ασφαλέστερη 
πρόσβαση στη σταθερή απασχόληση άρα την πληρέστερη κοινωνική ένταξη 
των προσφυγικών πληθυσμών. Στην ειδικότερη περίπτωση της Ελλάδας σήμερα, 
η μελέτη του ζητήματος της διαμονής και της απασχόλησης των προσφύγων 
προϋποθέτει τη συνεκτίμηση τριών θεμελιωδών παραγόντων. 

 Πρώτον, της μακράς παράδοσης αστικοποίησης που εκδηλώνεται με έντονες 
τάσεις ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Το φαινόμενο αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα η βασική οικονομική δραστηριότητα της χώρας να περιορίζεται 
σε μεγάλο βαθμό στην πρωτεύουσα και σε λίγες ακόμη μεγάλες πόλεις. Η 
οικονομική πόλωση ευνόησε κυρίως τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη, που αύξησαν τον πληθυσμό τους σε σχέση με την περιφέρεια. 
Συγκεκριμένα, την περίοδο 1961-2001, ο πληθυσμός τους αυξήθηκε κατά 82% 
και 93% αντίστοιχα. Η Αθήνα συγκέντρωνε το 35% του πληθυσμού της χώρας 
σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ενώ υπολογίζεται ότι ο πραγματικός 
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Εικόνα 1. Πηγή RLS (2019)

POPULATION INCREASE OR DECREASE IN EUROPEAN 
COUNTRIES FROM 2017 TO 2050 UN PREDICTIONS, TAKING 
IMMIGRATION IN 2015/16 INTO ACCOUNT

ΚΙΝΗΤΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

αριθμός μπορεί να ξεπερνά το 40% του συνολικού πληθυσμού και το 42% 
του αστικού πληθυσμού. Παρατηρείται δηλαδή μια υπέρ-συγκέντρωση του 
πληθυσμού σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο τμήμα της συνολικής επιφάνειας, 
καθώς σχεδόν τρεις στους τέσσερις κατοίκους της χώρας μας ζουν στις δύο 
μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και σε μια δεκάδα 
μεγάλων αστικών κέντρων και την άμεση περιφέρεια τους (Κοτζαμάνης, 2018).

 Δεύτερον, της επίτασης της ερημοποίησης της υπαίθρου και της εν γένει 
δημογραφικής συρρίκνωσης της Ελλάδας στο περιβάλλον των επάλληλων 
κρίσεων που πλήττουν τη χώρα από το 2010. Σύμφωνα με τις προβλέψεις 
διεθνών οργανισμών, αλλά και με τα πρώτα πορίσματα της απογραφής του 2021-
2022, εκτός από την επιβεβαίωση του κινδύνου της δημογραφικής γήρανσης, 
παρατηρούνται ισχυρές τάσεις περαιτέρω μείωσης του πληθυσμού της χώρας, 
από 10% έως 20% συνολικά έως το 2050 (RLS, 2019):
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Μάλιστα οι αρνητικές αυτές εξελίξεις αφορούν πλέον ισότιμα σχεδόν σε όλες 
τις περιοχές της περιφέρειας. Όπως προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία 
(Κοτζαμάνης και Παππάς, 2022) η δημογραφική «ατονία» της χώρας μας 
χαρακτηρίζει, σε μικρότερο η μεγαλύτερο βαθμό, το σύνολο πλέον του 
ελληνικού χώρου και όχι μόνον κάποια τμήματά του, συνεπώς απουσία 
συνταρακτικών ανατροπών, (νέου κύματος μαζικής μετανάστευσης αλλοδαπών 
και δευτερευόντως ανάσχεσης της φυγής των νέων) οι ρυθμοί μείωσης του 
πληθυσμού της Ελλάδας δεν πρόκειται να ανακοπούν. Με βάση το καλύτερο 
σενάριο, το 2050 ο πληθυσμός της χώρας δεν θα ξεπερνά τα δέκα εκατομμύρια, 
ενώ με βάση το χειρότερο δεν θα ξεπερνά τα οκτώ (Κοτζαμάνης κ.α., 2016). 

 Τρίτον, των μεγάλων και μάλλον δυσαναπλήρωτων αναγκών σε εργατικά 
χέρια κυρίως στην περιφέρεια της χώρας σε όλους τους κλάδους και όχι μόνο 
στον αγροτικό τομέα, ή τον επισιτισμό και τον τουρισμό. Το φαινόμενο αυτό 
απασχολεί πρόσφατα το δημόσιο διάλογο και προκαλεί σφοδρή πολιτική 
αντιπαράθεση1 με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου 
Εργασίας με τίτλο «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση δημόσιας υπηρεσίας 
απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, μεταρρύθμιση του 
συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης και διάγνωσης των αναγκών της 
αγοράς εργασίας και άλλες διατάξεις». 

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις του 
φαινομένου της διατήρησης των ποσοστών ανεργίας σε υψηλά επίπεδα, 
παρά τα διαπιστωμένα κενά απασχόλησης σε επιχειρήσεις σχεδόν όλων 
των κλάδων της οικονομίας2. Στο πλαίσιο των συνεντεύξεων της παρούσας 
έρευνας επιβεβαιώνεται ότι στην περιφέρεια της χώρας οι ισχυρές και επίμονες 
ελλείψεις σε εργατικά χέρια έχουν πράγματι διακλαδικό πρόσημο και αποτελούν 
ένα φαινόμενο μείζονος ενδιαφέροντος ακόμη και για επιχειρήσεις που δεν 
αντιμετωπίζουν ενδεχομένως αυτή την περίοδο έντονα προβλήματα. 

...
Τούτων δοθέντων η διερεύνηση της προοπτικής και των ωφελημάτων ή των 
εμποδίων για την ασφαλή μετεγκατάσταση των προσφύγων στην περιφέρεια με 
σκοπό την απασχόληση και δη σε μεσο-μακροπόθεσμο ορίζοντα, αποκτά πλέον 

1 https://www.efsyn.gr/politiki/boyli/339852_htypise-tabani-i-antiparathesi-gia-ton-oaed-sti-boyli. 

2 https://www.kathimerini.gr/economy/561831085/perissoteres-kenes-theseis-ergasias-para-ti-meiosi-tis-anergias/
 και https://www.kathimerini.gr/opinion/561614938/anergoi-choris-doyleia-etaireies-me-kenes-theseis/. 
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εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η άρση των αμφιβολιών για τη διαμονή και απασχόληση 
σε μικρές πόλεις και χωριά και η υπέρβαση των παραγόντων έλξης των 
προσφυγικών πληθυσμών από τις μεγαλουπόλεις (όπως είναι για την Ελλάδα 
η περιοχή της πρωτεύουσας και της Θεσσαλονίκης) έχει επαρκώς μελετηθεί 
σε διεθνές επίπεδο, αλλά η σχετική βιβλιογραφία στην ελληνική περίπτωση 
παραμένει περιορισμένη.

Η έρευνα λοιπόν αυτή επικεντρώνεται στις εκδοχές κινητικότητας των 
προσφύγων και των αιτούντων άσυλο με σκοπό τη μόνιμη μετεγκατάστασή τους 
σε περιοχές της περιφέρειας της χώρας με άξονα τη σταθερή και αξιοπρεπή 
απασχόληση. Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις απόψεις που εκφράστηκαν από 
τις επιχειρήσεις , γίνεται προσπάθεια να αξιολογηθούν το εύρος και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της πρότερης ή και σύγχρονης απασχόλησης προσφυγικών 
πληθυσμών σε αυτές, ο εντοπισμός των εμποδίων που ακυρώνουν ή αναχαιτίζουν 
μια τέτοια προοπτική στο εθνικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και η 
αναζήτηση τρόπων υπέρβασης των ανασταλτικών παραγόντων. 

Συγκεκριμένα σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται η σκοπιμότητα και τα 
χαρακτηριστικά του σχεδιασμού και της λειτουργίας ολοκληρωμένων 
μηχανισμών συνέργειας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων, που να εγγυώνται την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της τόνωσης της 
απασχόλησης των προσφύγων στην περιφέρεια ως ένα αποτελεσματικό μέσο 
κοινωνικής ένταξης. 

Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι η παραγωγή άμεσα εφαρμόσιμων προτάσεων 
πολιτικής σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής διακυβέρνησης, 
όχι μόνο επειδή διατηρούνται επίκαιρες οι προκλήσεις που απορρέουν από 
τις πρόσφατες περιόδους έξαρσης των μεταναστευτικών ροών, αλλά κυρίως 
επειδή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις διαιώνισης αυτού του φαινομένου κυρίως 
σε ότι αφορά στην Ευρώπη και δη την Ελλάδα (Χριστόπουλος, 2020).

Η μελέτη διαρθρώνεται ως εξής: Σε συνέχεια της εισαγωγής και έπειτα 
από μια συνοπτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (κεφάλαιο 2),  
παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας (κεφάλαιο 3), ενώ αναλύονται 
(κεφάλαιο 4) τα αποτελέσματα από τις 41 συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν 
με εκπροσώπους επιχειρήσεων από τις περιοχές της Κρήτης, της Θεσσαλίας 
και της Ηπείρου. Πριν την παράθεση της σχετικής βιβλιογραφίας (κεφάλαιο 
6) προηγούνται η επισήμανση ορισμένων πρώτων συμπερασμάτων και η 
διατύπωση αξόνων προτάσεων πολιτικής (Κεφάλαιο 5). 
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Με βάση τις προτεραιότητες και τη στοχοθεσία της σχετικής δράσης, η έρευνα 
εδράζεται σε τρία επί μέρους θεματικά πεδία: στο φαινόμενο της κινητικότητας των 
προσφυγικών πληθυσμών και ειδικότερα στην αποκέντρωση από τα μεγάλα αστικά 
και μητροπολιτικά κέντρα προς την περιφέρεια (2.1)· στην απασχόληση (2.2)· στο 
ζήτημα των συνεργειών και των συμπράξεων ιδίως σε τοπικό επίπεδο σε θέματα 
ένταξης και κυρίως πρόσβασης των προσφυγικών πληθυσμών στην εργασία (2.3). 

2.1 Κινητικότητα και Αποκέντρωση

«Η τρέχουσα προσφυγική κρίση θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αυγή μιας νέας 
εποχής, αλλά υπάρχει επίσης η πιθανότητα να σημάνει το τέλος της ευρωπαϊκής 
ιδέας». Η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και των εργαζομένων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευκρινίζει περαιτέρω ο Zimmermann (2017), είναι ένας 
από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενώ η ελεύθερη 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού χρησιμεύει ως μέσο για την καλύτερη 
κατανομή των συρρικνούμενων αποθεμάτων ανθρώπινου κεφαλαίου εντός της ΕΕ. 

Η διαρκής κινητικότητα σε όλες της τις εκφάνσεις αποτελεί άλλωστε δομικό 
χαρακτηριστικό όλων των σύγχρονων διεθνικών ροών. Μόνιμες, προσωρινές και 
κυκλικές μετακινήσεις μεταναστευτικών πληθυσμών αποτελούν βασικό κομμάτι 
διαφορετικών ή/και επικαλυπτόμενων κοινωνικο-χωρικών σχημάτων κινητικότητας 
αυτών των πληθυσμών (Papadopoulos and Fratsea, 2021). Στις περιπτώσεις 
ενδοκοινοτικής μετακίνησης παραδόξως, το ανεπίσημο καθεστώς διαμονής 
αποδεικνύεται ότι ευνοεί την κινητικότητα, ενόσω η νομιμότητα την «παρεμποδίζει». 

Στην Ελλάδα, αν και οι εισελθόντες μετά το 2010 δεν είχαν στόχο να εγκατασταθούν 
στη χώρα μας, αλλά να μετακινηθούν σε κάποια από τις «ελκτικές» χώρες της 
Ε.Ε, ένα τμήμα τους παρέμεινε στη χώρα με αποτέλεσμα την αύξηση τόσο του 
πληθυσμού των αλλοδαπών (+90.0003) όσο και του ειδικού τους βάρους στο 
σύνολο του πληθυσμού ανάμεσα στο 2015 και το 2020 (Κοτζαμάνης, 2021). 

Η τάση περαιτέρω κινητικότητας διέπει σε πρώτη τουλάχιστον φάση και 
τους εγκατεστημένους στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου (Αττική), όπως 
καταγράφηκε σε σχετική έρευνα4 τον Μάρτιο του 2016 (ΕΝΠΕ, 2016), οι οποίοι 

4 Έρευνα πεδίου μεταξύ 637 προσφύγων σε κέντρα υποδοχής/παραμονής μεταναστών στο 
Λεκανοπέδιο Αττικής.

3 Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στην Ελλάδα οι 
δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες και καθεστώς επικουρικής προστασίας) που διαβιούν 
στην Ελλάδα υπολογίζονται μόλις σε περίπου 60.000 και οι αιτούντες άσυλο σε 35.000.

ΚΙΝΗΤΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ



1515

5 Έρευνα από την εταιρεία ΚΑΠΑ Research, η οποία πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2019 με 
προσωπικές συνεντεύξεις με 800 μετανάστες και πρόσφυγες από τέσσερις διαφορετικές εθνοτικές 
ομάδες: την Αλβανία, τη Γεωργία από το πρώτο ρεύμα της δεκαετίας του 1990 και τη Συρία και το 
Αφγανιστάν από το δεύτερο πρόσφατο ρεύμα της προηγούμενης δεκαετίας. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

σε ποσοστό μέχρι και 65% δήλωναν ότι δεν σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση 
ασύλου, ακόμα κι αν εγκλωβιστούν μόνιμα στη χώρα. Το 68% δήλωσε ότι θέλει 
να φτάσει στην Γερμανία και το 5,8% στη Σουηδία, ενώ το 64,5% του συνόλου 
των ερωτηθέντων επιλέγει τη χώρα τελικού προορισμού, είτε λόγω διαβίωσης 
συγγενών σε αυτή, είτε επειδή θεωρεί ότι εκεί είναι πιο οργανωμένη η υποδοχή 
προσφύγων και ευκολότερη η διαδικασία ασύλου (αθροιστικά 31,6%). 

Στο ίδιο συμπέρασμα ότι οι πρόσφατοι μετανάστες δεν βλέπουν την Ελλάδα ως 
χώρα προορισμού, καταλήγει και μια πιο πρόσφατη έρευνα5 (Λεοντίτσης κα 2020). 
Η συντριπτική πλειονότητα των πρόσφατων μεταναστών από το Αφγανιστάν 
(58%) και τη Συρία (65%) σκοπεύουν να μεταβούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, 
συνήθως τη Γερμανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το γεγονός τέλος, 
πως αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως ενδιάμεσο σταθμό και δεν επιθυμούν να 
παραμείνουν, αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την ένταξή τους 
στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. 

Εικόνα 2. ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ, 2020. 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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Βέβαια, πρέπει να επισημανθεί ότι πολλές φορές, ιδίως κατά τα πρώτα χρονικά 
διαστήματα εγκατάστασης σε μια χώρα, οι νεοεισερχόμενοι/ες στο πλαίσιο 
αναγκαστικών μαζικών μετακινήσεων, εκφράζουν τις απόψεις τους επηρεασμένοι/
ες από ένα έντονο αίσθημα νοσταλγίας αλλά και την ισχυρή (ακόμη) προσδοκία 
ότι η αποδήμησή τους δεν θα αποτελέσει παρά μια πρόσκαιρη κατάσταση. Όπως 
ακριβώς διαπιστώθηκε και για τα παλαιότερα μεταναστευτικά ρεύματα κατά τη λήψη 
της «απόφασης» για ξενιτεμό στις αρχές του 1990, η πεποίθηση της βραχυχρόνιας 
και προσωρινής απουσίας από τα πάτρια εδάφη κυριαρχούν (Καψάλης, 2018). Η 
διαιώνιση του φαινομένου ωστόσο, αποτυπώνεται πλέον στους χιλιάδες μετανάστες 
τρίτης γενιάς, γεγονός που καθιστά αναγκαίο να μην αντιμετωπιστούν και αυτές οι 
νέες πρόσφατες ροές ως συλλήβδην προσωρινές ή έστω χωρίς καμία προοπτική 
σταθερής διαμονής στο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά στην κινητικότητα εντός της χώρας εγκατάστασης, μέσα από τη 
σύνοψη της σχετικής βιβλιογραφίας, διαπιστώνεται σε πρόσφατη μελέτη (Brell et al., 
2020) ότι η διάρκεια της παραμονής σε Κέντρα Υποδοχής Προσφύγων, ακόμη δε και 
η διάρκεια αναμονής για την εξέταση του αιτήματος ασύλου επηρεάζουν αρνητικά τις 
προοπτικές και την ποιότητα της απασχόλησης στις ανεπτυγμένες χώρες υποδοχής. 
Κατά συνέπεια, η συντόμευση της διαδικασίας ασύλου, η έγκαιρη υποστήριξη για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων υγείας και η διευκόλυνση των προσφύγων να ενταχθούν 
στην αγορά εργασίας το συντομότερο δυνατό, είναι καίριας σημασίας προτεραιότητες 
για το μέλλον της απασχόλησης αυτών των πληθυσμών. 

Οι πρόσφυγες στην Ελλάδα καταφεύγουν σε μια έστω περιορισμένη «δευτερογενή» 
κινητικότητα στο πλαίσιο στρατηγικών επιβίωσης, ενδεικτικά εξερχόμενοι των 
Κέντρων Υποδοχής για εποχική απασχόληση, όχι πάντοτε δίχως διοικητικές 
ή άλλες κυρώσεις ή εν γένει δυσμενείς επιπτώσεις (Hatziprokopiou et al., 2021). 
Ανασχετικούς παράγοντες ως προς την κινητικότητα των προσφύγων στο σύνολο 
της Επικράτειας αποτελούν οι συνέπειες  της αλλαγής του τόπου κατοικίας στην 
απόκτηση απαραίτητων διοικητικών εγγράφων. Όπως αναφέρεται σε σχετικές 
έρευνες (Κούμπου κ.α., 2022), σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας, οι 
υπάλληλοι της εφορίας ζητούν σε αρκετές περιπτώσεις προσκόμιση ειδικής 
βεβαίωσης από την Υπηρεσία Ασύλου για μόνιμη διαμονή, σε περίπτωση που δεν 
προκύπτει από το δελτίο, ή έχει αλλάξει. 

Παράλληλα και αναφορικά με τους προσφυγικούς πληθυσμούς, εντοπίζεται αδυναμία 
στη χρήση των κωδικών της ηλεκτρονικής εφαρμογής της εφορίας (Taxisnet), και 
την αλλαγή στοιχείων όπως του τόπου κατοικίας. Πολλές φορές οι πρόσφυγες 
παραπέμπονται στην εφορία αρχικής χορήγησης ΑΦΜ (π.χ. στα νησιά) και όχι σε 
αυτή του τρέχοντος τόπου διαμονής, καθώς ο ΠΑΑΥΠΑ δεν αναγνωρίζεται από το 
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6 Με βάση την κατανομή του συστήματος DEGURBA η μεσαία πόλη έχει πληθυσμό 50 έως 200 χιλιάδες, 
η μικρή πόλη 10 έως 50 χιλιάδες και η αγροτική περιοχή λιγότερο από 10 χιλιάδες κατοίκους. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
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σύστημα. Τέλος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασύλου και προς διευθέτηση 
σημαντικών διαδικασιών ή ακόμη και για την παραλαβή της τελικής άδειας διαμονής, 
οι αιτούντες άσυλο είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιούν ιδίοις εξόδοις, ταξίδια 
ανάμεσα στον τόπο διαμονής / εργασίας και σε αυτόν της κατάθεσης της αίτησης, 
ζητώντας υποχρεωτικά άδειες από τον εργοδότη στον οποίο απασχολούνται. 

Για τις τοπικές κοινωνίες ωστόσο και για τους ίδιους τους προσφυγικούς πληθυσμούς, 
η ανάπτυξη αυτοτελών δράσεων ένταξής τους στις μικρές και μεσαίες πόλεις6  της 
περιφέρειας, συνεπάγεται σπουδαία πλεονεκτήματα. Η σχετική βιβλιογραφία και η 
συγκριτική μελέτη περιπτώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταλήγουν στη διαπίστωση 
ότι η αναστροφή της τάσης εγκατάστασης στις μεγαλουπόλεις των χωρών υποδοχής 
λόγω των (εκτιμώμενων) μεγαλύτερων ευκαιριών απασχόλησης μπορεί να αποδειχθεί 
ευεργετική (Gauci, 2020). Ιδίως σε συνάρτηση με την επιμήκυνση της παραμονής σε 
αποκεντρωμένες περιοχές πέρα από τα στενά όρια της εποχικής ή ακόμη και της 
κυκλικής απασχόλησης. 

Πολλές πόλεις στην Ευρώπη συμμετέχουν άμεσα στην ένταξη των μεταναστών 
στην αγορά εργασίας, γεγονός που δείχνει ότι ο τοπικός παράγοντας 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν διαφορετικοί 
τρόποι ενσωμάτωσής τους, με διαφορετικούς βαθμούς συμμετοχής της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει πλήρης τοπική συμμετοχή 
και ευθύνη, ενώ σε άλλες το καθήκον ένταξης κατανέμεται σε περιφερειακό, 
ομοσπονδιακό ή και εθνικό επίπεδο. Άλλες πόλεις πάλι προτιμούν να συμμετέχουν 
στις υπηρεσίες τοπικών ενώσεων, όταν για παράδειγμα δεν έχουν καθόλου 
αρμοδιότητες σε θέματα πολιτικών για τη μετανάστευση. Είναι τότε δυνατό να 
διευκολύνουν το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, ώστε να καθιερωθούν 
ευκολότερα οι εθνικές πολιτικές (Cocagne, 2018).

Σε ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (2018) με θέμα την ένταξη των μεταναστών, το 
90% των ερωτηθέντων αξιολογεί ως «σημαντικό» το ρόλο των αρχών σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, αλλά πρέπει να τονιστεί ότι το 50% θεωρεί αυτή τη διάσταση ως 
«πολύ σημαντική». Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι τοπικές και περιφερειακές αρχές 
είναι οι κύριοι μηχανισμοί ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Η πρωτοβουλία Πόλεις 
και Περιφέρειες για την Ένταξη που ξεκίνησε από την Επιτροπή των Περιφερειών το 
2019, δημιουργεί μια πολιτική πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
ένταξης μεταναστών και προσφύγων, προώθησης της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφορετικότητας και διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής  (Orav, 2021). 
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Σημαντικός παράγοντας που λειτουργεί αποτρεπτικά για τη μετεγκατάσταση 
προσφύγων σε μικρές πόλεις είναι η αρνητική αντίληψη που έχουν οι ίδιοι 
(και όχι μόνον) σε σχέση με τις ευκαιρίες απασχόλησης. Ωστόσο λόγω της 
υψηλής κατά κανόνα πληθυσμιακής ομοιογένειας των μόνιμων κατοίκων σε 
τέτοιες πόλεις, η γνώση της εθνικής γλώσσας και η κοινωνική δικτύωση 
δύνανται να διευκολύνουν σε σημαντικό βαθμό την ένταξη στις μικρές 
τοπικές αγορές εργασίας  (Fang et al., 2018). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το 2016 προτείνει η επιλογή των περιοχών 
φιλοξενίας των ανθρωπιστικής φύσης πληθυσμών να γίνεται σε συνάρτηση 
ιδίως με τις προοπτικές απασχόλησης και όχι αμιγώς με κριτήρια 
διαθεσιμότητας στέγασης ή απλά ισότιμης γεωγραφικής κατανομής στην 
επικράτεια (European Commission, 2016). Παροτρύνει δε τα κράτη-μέλη να 
αξιοποιούν στο έπακρο τη χρηματοδότηση της ΕΕ, ιδίως δε του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
για τη στήριξη προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν την ένταξη στην 
αγορά εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν εντοπιστεί σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020).

Χώρες όπως η Γερμανία πρωτοπορούν σε προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης και κυρίως κατανομής των μεταναστών και των προσφύγων στις 
τοπικές κοινωνίες, συνήθως στη βάση αναλογικής ποσόστωσης μεταξύ των 
κρατιδίων αλλά και μεταξύ των πόλεων εντός των κρατιδίων (Λεοντίτσης 
κα, 2020). Ελλείψει ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής ιδίως σε θέματα 
ένταξης στην αγορά εργασίας σε χώρες όπως η Ελλάδα, οι παρεμβάσεις σε 
περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο μπορούν να επικρατήσουν έναντι των 
εθνικών διασφαλίζοντας ταχύτερο σχεδιασμό πολιτικής. 

Αν αυτό ισχύει για κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και σε συγκεκριμένες περιοχές, 
όπως η Catania Lucca της Ιταλίας, η ετερογένεια από την άλλη των τοπικών 
φορέων στο σύνολο της επικράτειας δεν μπορεί να εγγυηθεί τη μόνιμη 
υπέρβαση προβλημάτων που προέρχονται από κρατικές παρεμβάσεις 
απορρύθμισης που οδηγούν σε οικονομική ευαλωτότητα και σε καταστάσεις 
εκμετάλλευσης στην εργασία (Carignani and  Fontana, 2018). 

Άλλωστε, ιδίως σε περιπτώσεις χωρών όπως η Ελλάδα, οι ιδιαίτερες 
ιδεολογικές αντιλήψεις της δημοτικής πολιτικής ηγεσίας μπορούν να 
οδηγήσουν στην ανάπτυξη πολύ διαφορετικών πολιτικών απαντήσεων σε 
δημοτικό επίπεδο στον τομέα της υποδοχής προσφύγων και εκτοπισμένων 
(Sabchev, 2021). Η τοπική αυτοδιοίκηση, παρά την έλλειψη θεσμικού πλαισίου 
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για θέματα ένταξης μετακινούμενων πληθυσμών,  καθορίζει στην πράξη σε 
μεγάλο βαθμό πόσο ευνοϊκό ή μη θα είναι εν γένει το τοπικό περιβάλλον 
στην προοπτική της ένταξης (Anagnostou et al., 2016), ωστόσο το τελικό 
αποτέλεσμα εξαρτάται και από την ενεργοποίηση και τη δικτύωση  των ΜΚΟ 
αλλά και κάθε είδους συλλογικοτήτων και ακτιβιστών σε τοπικό επίπεδο 
(Turam, 2021). 

Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ) αποτελούν 
φορείς που θα μπορούσαν να αναλάβουν το συντονισμό του έργου της 
προώθησης της ένταξης των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες. Στην 
Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά με το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010, 
με το οποίο ορίζεται η συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης 
Μεταναστών (ΣΕΜ) καθώς και ο σκοπός τους. Με το άρθρο 79 του Ν. 
4555/2018 αντικαταστάθηκε η προηγούμενη νομοθεσία και προστίθεται 
η διάσταση του προσφυγικού πληθυσμού στη λειτουργία των, εφεξής 
Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ). Στο πλαίσιο του 
ίδιου νόμου προβλέπονται και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και λήψης 
αποφάσεων.

Έργο των ΣΕΜΠ είναι: α) η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα 
στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική 
κοινωνία, β) η επαφή με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, γ) η υποβολή 
εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών 
δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, δ) η 
επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, ιδίως μέσω 
της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες 
και ε) η διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώσεων 
ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού 
πληθυσμού. Μολονότι σε γενικές γραμμές η αποτελεσματικότητα και η 
αξιοποίηση τους παραμένει επί μακρόν περιορισμένη (Λεοντίτσης κα, 2020; 
Καψάλης, 2018; Αναγνώστου και Γκέμη, 2015) τα ΣΕΜΠ μπορούν αναμφίβολα 
να αποτελέσουν σήμερα ένα σημείο ανασύνταξης των παρεμβάσεων ένταξης 
των προσφύγων σε τοπικό επίπεδο.  

Χρειάζεται βέβαια αρκετή προσπάθεια και στοχευμένες δράσεις για την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των προσφυγικών πληθυσμών προς τις τοπικές 
αρχές, η οποία αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη στις τάξεις των παλαιών 
μεταναστών (Λεοντίτσης κα, 2020), όπως αποτυπώνεται και στα δύο επόμενα 
διαγράμματα: 
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Εικόνα 3. και 4. Πηγή Λεοντίτσης κα (2020).

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (%)

ΚΙΝΗΤΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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Σε σχετικές έρευνες (ΕΝΠΕ, 2016) ήδη κατά τους πρώτους μήνες εγκατάστασης 
στην Ελλάδα οι μισοί ερωτηθέντες πρόσφυγες απαντούν ότι στην περίπτωση που 
τελικά μείνουν στην Ελλάδα θα εγκατασταθούν στην περιοχή της πρωτεύουσας, 
αλλά ένα 15,5% σε άλλη περιοχή υπό την προϋπόθεση εύρεσης εργασίας. 
Άλλωστε, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (Χαρίσης, 2017) περίπου οι 
μισοί Πολίτες Τρίτων Χωρών/Ανιθαγενείς  στην Ελλάδα κατοικούν στην Αττική 
(44,5%) ή την Κεντρική Μακεδονία (12,8%) και δευτερευόντως σε άλλες περιοχές 
της χώρας όπως η Κρήτη (6,8%), η Πελοπόννησος (6,9%) και η Στερεά Ελλάδα 
(5,7%). Επιπλέον, το 45% των αλλοδαπών της Αττικής συγκεντρώνεται στον 
Κεντρικό Τομέα της Αθήνας, το 12,3% στην Ανατολική Αττική και το 10,5% 
στο Νότιο Τομέα της Αθήνας. Μεταξύ των εγκατεστημένων (αλλοδαπών) 
στις αγροτικές περιοχές, τάσεις περαιτέρω κινητικότητας παρατηρούνται 
ιδίως στους πρόσφυγες, εφόσον στο φαντασιακό τους η επιδίωξη του ευ ζην 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε άλλους τόπους (Papadopoulos and Fratsea, 
2021). 

Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα πλέον πρόσφατα επίσημα στοιχεία η κατανομή 
των διαμενόντων αιτούντων άσυλο ανά περιφέρεια τον Απρίλιο του 2022 έχει 
ως εξής:
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Εικόνα 6. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

2.2 Απασχόληση

Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης διαπιστώνεται ότι τα χαρακτηριστικά των 
προσφυγικών πληθυσμών μπορεί να είναι διαφορετικά σε σχέση με τις 
υπόλοιπες κατηγορίες μεταναστών όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία και τις 
δεξιότητες, τα κίνητρα αναχώρησης, εγκατάστασης και μακροχρόνιας διαμονής 
στις χώρες καταγωγής και προορισμού αντίστοιχα. Αντιμετωπίζουν επίσης 
εμπόδια πάνω και πέρα αυτά που συναντούν οι μετανάστες όλων των άλλων 
κατηγοριών ως προς την επιτυχή πρόσβαση στην αγορά εργασίας (Brell et al., 
2020; Konle-Seidl and Bolits, 2016; Desiderio, 2016). Και φυσικά δεν είναι καλή 
ιδέα να αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες αποκλειστικά σαν μετανάστες σε ό,τι 
αφορά την απασχόληση, όπως συμβαίνει ήδη σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες 
υποδοχής, στις οποίες ο παράγοντας «ανθρωπισμός» απουσιάζει απόλυτα 
σχεδόν κατά τη χάραξη πολιτικών για τις μεταναστεύσεις (Ruhs, 2019). 

ΚΙΝΗΤΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ενώ η κατανομή των διαμενόντων αιτούντων άσυλο ανά μήνα την περίοδο 
Απρίλιος 2021-Απρίλιος 2022 έχει ως εξής: 
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Η συγκριτική ανάλυση των εθνικών πολιτικών ένταξης στην αγορά εργασίας 
υποδηλώνει τη διαμόρφωση ενός είδους «τυποποιημένου» πακέτου μέτρων. Τα 
τέσσερα βασικά στοιχεία σε αυτό το πακέτο είναι (Martin et al., 2016): 1) η πρώιμη 
αξιολόγηση των δεξιοτήτων, 2) ένα πρόγραμμα «εισαγωγής» που περιλαμβάνει 
γενικό πολιτιστικό προσανατολισμό, αλλά μερικές φορές και κοινωνικο-
επαγγελματικό προσανατολισμό ή ακόμη και κάποια εκπαίδευση, 3) εντατικά 
μαθήματα γλώσσας και 4) πρόσβαση σε γενικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης 
στην απασχόληση. 

Η Εθνική Στρατηγική για την ένταξη του Ιουλίου 2019 προβλέπει σε σχέση με 
την αγορά εργασίας ορισμένες δράσεις για την καταγραφή και αναγνώριση 
προσόντων και δεξιοτήτων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας 
(με έμφαση στον αγροτικό τομέα) και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. 
Το κείμενο ωστόσο δίνει υπερβολική έμφαση στην υποδοχή και πρώιμη ένταξη, 
χωρίς να καλύπτει επαρκώς την μακροχρόνια ένταξη (Κούμπου κα, 2020). 

Παράλληλα, στο σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη 
αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, που τέθηκε σε 
διαβούλευση τον Ιανουάριο του 2022 γίνεται αναφορά σε μια σειρά σημαντικών 
επιδιώξεων και δράσεων και επίκληση των αρχών και συστάσεων του Σχεδίου 
Δράσης για την Ένταξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και συστάσεων 
διεθνών Οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ, αν και το κείμενο της Στρατηγικής δεν 
φαίνεται να υιοθετεί το σύνολο των εν λόγω συστάσεων (ΕΣΠ, 2022). Όπως 
εύστοχα αναφέρεται σε ένα σχετικό σχολιασμό (Generation 2.0 RED, 2022) οι 
στόχοι και οι δράσεις που προτείνονται ανά κεφάλαιο έχουν αποσπασματικό 
χαρακτήρα, ενώ δεν υπάρχει εμβάθυνση και ανάπτυξη στην ανάλυση των μέσων 
και των πρακτικών, που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξή τους ενώ σε 
ορισμένα σημεία δεν διευκρινίζεται ποιοι είναι οι φορείς υλοποίησης.

Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής κάνει αναφορά στην ανάπτυξη εντατικών 
προγραμμάτων για τη διευκόλυνση της άμεσης πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας και σε δύο σημαντικές δράσεις. Η πρώτη αφορά στην τριμερή 
συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης, των επαγγελματικών και των εργοδοτικών 
οργανώσεων για τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα 
περιλαμβάνει καθοδήγηση, αξιολόγηση δεξιοτήτων, επικύρωση/αναγνώριση 
των δεξιοτήτων, τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας, καθώς και επαγγελματική και 
γλωσσική κατάρτιση. Η δεύτερη δράση αφορά στην ενίσχυση της απασχόλησης 
και την πρόσβαση σε αυτή, με βάση και τις ανάγκες της χώρας, με την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τον ΟΑΕΔ και την πρόσβαση σε αυτόν, την εξοικείωση 
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με τις διαδικασίες κοινωνικής ασφάλισης, την ενημέρωση αναφορικά με άλλους 
τρόπους αναζήτησης εργασίας (ιστότοποι αναζήτησης εργασίας, γραφεία 
εύρεσης εργασίας), την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και την πιστοποίηση των 
προσόντων που αποκτήθηκαν στις τρίτες χώρες.

Το δικαίωμα εργασίας των αιτούντων άσυλο είναι ένα κρίσιμο ζήτημα στις 
ευρωπαϊκές χώρες στον απόηχο της πρόσφατης «προσφυγικής κρίσης». 
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες δεν υποχρεώνει τις 
χώρες να χορηγούν στους αιτούντες άσυλο το δικαίωμα να εργαστούν, ενώ 
κάθε χώρα χωριστά είναι ελεύθερη να καθορίσει εάν θα χορηγήσει ή όχι ένα 
τέτοιο δικαίωμα και να θέσει οποιουσδήποτε όρους για να το πράξει. Η οδηγία 
της ΕΕ για τις συνθήκες υποδοχής (Ευρωπαϊκή Ένωση 2013) ωστόσο, απαιτεί 
από τα κράτη μέλη να παρέχουν στους αιτούντες άσυλο πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας τους το αργότερο μετά από εννέα μήνες αναμονής για απόφαση.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο νόμος 4375/2016 βελτίωσε σε μεγάλο βαθμό το 
νομικό πλαίσιο για την εργασία και την ενσωμάτωση των αιτούντων άσυλο και 
των προσφύγων στην αγορά εργασίας, με την άρση προηγούμενων εμποδίων 
που αφορούσαν στην απόκτηση άδειας εργασίας (Kapsalis et al., 2021b). 
Ωστόσο, αυτές οι διατάξεις παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό στα χαρτιά. Μέτρα 
στήριξης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
μαθημάτων γλώσσας, της κατάρτισης και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων δεν 
αναπτύσσονται επαρκώς, ενώ είναι κατακερματισμένες σε ορισμένα έργα που 
υλοποιούνται από ΜΚΟ με την υποστήριξη κοινοτικών κονδυλίων (Lodovici et 
al., 2017). 

Εν συνεχεία, με το άρθρο 53 του Νόμου 4636/2019 οι αιτούντες διεθνή προστασία 
έχουν πλέον δικαίωμα ουσιαστικής πρόσβασης στην αγορά εργασίας μετά την 
πάροδο 6 μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης 
διεθνούς προστασίας, εφόσον κατέχουν «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» 
ή «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
του. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, αυτή 
η καθυστέρηση αφενός μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διάρκεια de facto 
απαγόρευσης εργασίας και, ως εκ τούτου, εγείρονται αμφιβολίες ως προς 
το κατά πόσον οι αιτούντες μπορούν να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας και αφετέρου θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα τη στροφή 
των ατόμων στην αδήλωτη εργασία, ενισχύοντας έτσι φαινόμενα εργασιακής 
εκμετάλλευσης σε βάρος τους (UNCHR, 2019).

Ωστόσο, το σύστημα που διέπει παρεπόμενα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης 
πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται διεθνή προστασία (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2022) 
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Εικόνα 7. ΝΙΕΜ (2022).

7 Αξιολογημένοι δείκτες: α) Πρόσβαση στην απασχόληση για ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, β) Διοικητικά 
εμπόδια στην πρόσβαση στην απασχόληση, γ) Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση 
στην αγορά εργασίας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας δ) Αξιολόγηση δεξιοτήτων, ε) Συμβουλευτική 
για αναζήτηση εργασίας και θετική δράση, στ) Στοχευμένη υποστήριξη των επιχειρηματιών. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

εμφανίζει αρκετά προβλήματα διοικητικής φύσης. Στην πράξη η πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας γίνεται εφικτή μόνον αν οι αιτούντες παρουσιαστούν 
στον ΕΦΚΑ με βεβαίωση εγγραφής ΕΡΓΑΝΗ από τον εργοδότη ώστε να τους 
χορηγηθεί αριθμός συστήματος ΕΦΚΑ (πρώην ΑΜΑ). Η διαδικασία αυτή ίσως 
αποθαρρύνει τον εργοδότη αν δεν την γνωρίζει επαρκώς, ενώ προβλήματα 
δημιουργούνται επίσης από το γεγονός ότι ο αριθμός ΠΑΑΥΠΑ φαίνεται 
καταγεγραμμένος ως αριθμός ΑΜΚΑ (Κούμπου κ,α, 2020). 

Για όλους αυτούς του λόγους και παρά το γεγονός πως σε στρατηγικό και 
νομοθετικό επίπεδο παρατηρείται σημαντική πρόοδος στο θέμα της απασχόλησης 
των προσφυγικών πληθυσμών η Ελλάδα παραμένει στην τελευταία θέση μεταξύ 
14 συγκρινόμενων ευρωπαϊκών χωρών στο επίπεδο της δημιουργίας του 
κατάλληλου πλαισίου πολιτικής7 για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας της 
συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας (ΝΙΕΜ, 2022):

Η πρόσβαση στην εργασία (με ποσοστό 58%) είναι η τέταρτη σημαντικότερη 
προϋπόθεση για τους μετανάστες στην Ελλάδα όπως καταγράφεται σε σχετική 
έρευνα, όμως είναι εμφανής η αντίθεση ανάμεσα στα διαφορετικά ρεύματα 
μετανάστευσης και τις εθνοτικές ομάδες (Λεοντίτσης, 2020). Ενώ οι μετανάστες 
του πρώτου ρεύματος δίνουν πρωταρχική σημασία στην πρόσβαση στην εργασία 
(94% για τους Αλβανούς και 74% για τους Γεωργιανούς), στους μετανάστες του 
δεύτερου ρεύματος από το Αφγανιστάν το 51% δηλώνουν ότι θέλουν να έχουν 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ενώ από τη Συρία, μόλις το 13% δείχνουν 
να έχουν αντίστοιχες προσδοκίες. Είναι έτσι εμφανές πως ένα βασικό εμπόδιο 
στη συμμετοχή των πρόσφατων μεταναστών στην αγορά εργασίας είναι η κατ’ 
αρχήν έλλειψη προθυμίας να ενταχθούν, τουλάχιστον σε πρώτη φάση.
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ΚΙΝΗΤΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

8 Συνεντεύξεις με 600 πρόσφυγες σε κέντρα υποδοχής/παραμονής μεταναστών στο Λεκανοπέδιο 
Αττικής τον Απρίλιο του 2016.

Όπως καταγράφεται σε άλλη σχετική έρευνα (ΕΝΠΕ, 2016), ένα σημαντικό 
ποσοστό των προσφύγων εκδηλώνει αρχικά ενδιαφέρον εισόδου στην ελληνική 
αγορά εργασίας, ωστόσο, σαφώς μικρότερο είναι το ποσοστό εκείνων που 
θεωρούν ότι μπορούν να βρουν στην Ελλάδα εργασία που να τους καλύπτει 
τις βασικές ανάγκες. Από τους ερωτηθέντες, ποσοστό 28% δηλώνει ότι αν βρει 
δουλειά στην Ελλάδα προτίθεται να παραμείνει μόνιμα στην χώρα, ωστόσο 
μόλις 22% θεωρεί ότι μπορεί να βρει εργασία που θα του καλύπτει τις βασικές 
ανάγκες, ενώ τα επαγγέλματα που θα μπορούσαν να ασκηθούν είναι κυρίως 
αυτά του εργάτη (22%), του υπάλληλου γραφείου (21%) ή του εργαζόμενου σε 
βοηθητικές εν γένει εργασίες. 

Από συγκριτικές οικονομετρικές μελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Belegri-
Roboliet al., 2019) προκύπτει ότι σε κλαδικό επίπεδο η οικονομία της 
Ελλάδας (και της Ελβετίας) έχει την υψηλότερη ικανότητα «απορρόφησης 
εργατικού δυναμικού» για μετανάστες και πρόσφυγες, με την έννοια ότι 
όλοι οι κλάδοι της οικονομίας χαρακτηρίζονται από υψηλές δυνατότητες 
«απορρόφησης εργασίας». Στη χώρα μας τα επαγγέλματα με υψηλές 
δυνατότητες απασχολησιμότητας ανήκουν στις κατηγορίες των ειδικευμένων 
αγροτικών εργατών, των χειριστών και συναρμολογητών εγκαταστάσεων και 
μηχανημάτων και των ανειδίκευτων επαγγελματιών.

Οι μετανάστες του πρώτου ρεύματος έχουν ενταχθεί επιτυχώς στην ελληνική 
κοινωνία και στην αγορά εργασίας (Λεοντίτσης κα, 2020). Στον τομέα της 
απασχόλησης, περισσότεροι από τους μισούς πρόσφατους μετανάστες 
(52%) είχαν κάποια μορφή απασχόλησης (πλήρη/μερική, μισθωτοί/ελεύθεροι 
επαγγελματίες) έξι μήνες πριν φύγουν από τη χώρα καταγωγής τους. Επιπλέον, 
περίπου ένας στους πέντε (21%) δήλωσε πως ασχολούνταν με τα οικιακά 
και μόνο 8% ήταν άνεργοι. Σε άλλη έρευνα (ΕΝΠΕ, 2016) καταγράφεται ότι 
στη χώρα καταγωγής, άνεργοι δήλωσαν το 11%, ενώ οι τομείς απασχόλησης 
ήταν η βιομηχανία-βιοτεχνία (20%), το Δημόσιο (12,5%), το εμπόριο (11%) και 
η γεωργία (8%). 

Σε άλλη σχετική έρευνα (Μπασκόζου, 2017) με παρόμοια χαρακτηριστικά8  
ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι ήταν 
αυτοαπασχολούμενοι στη χώρα καταγωγής (43%), όταν μόνο οι μισοί 
εργάζονταν ως μισθωτοί. Όπως φαίνεται στα επόμενα δύο διαγράμματα οι 
περισσότεροι εργάζονταν ως ειδικευμένοι τεχνίτες (36%), επιστήμονες (18%) 
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Εικόνα 8. Πηγή Μπασκόζου, 2017.

Εικόνα 9. Πηγή Μπασκόζου, 2017.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ή απασχολούμενοι στον τουρισμό (15%), ενώ στην Ελλάδα επιθυμούν να 
εργαστούν ως ειδικευμένοι τεχνίτες (48%), ως επιστημονικό προσωπικό (15%) 
και ως ανειδίκευτοι εργάτες (10%).

ΜΟΝΟΨΗΦΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ISCO ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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Εικόνα 10. Λεοντίτσης κ.α, 2022.

ΚΙΝΗΤΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Όσον αφορά τη σημερινή απασχόληση των μεταναστών στην Ελλάδα (Λεοντίτσης 
κα, 2020) τα καλπάζοντα ποσοστά ανεργίας ανάμεσα στους πρόσφατους 
μετανάστες δείχνουν ξεκάθαρα πόσο μακριά από την επιτυχή ένταξη στην 
αγορά εργασίας  βρίσκονται οι ομάδες αυτές, καθώς ένα μικρό μόνο ποσοστό 
(9%) των πρόσφατων μεταναστών έχουν κάποιο είδος απασχόλησης (πλήρη/
μερική, μισθωτοί/ελεύθεροι επαγγελματίες), ενώ η συντριπτική πλειονότητα 
είναι άνεργοι (59%).  Ακριβώς η ίδια εικόνα αποτυπώνεται σε μια ακόμη σχετική 
έρευνα (Skleparis, 2018) στην οποία καταγράφεται ποσοστό ανεργίας 53% 
(συμπεριλαμβανομένων και των αποθαρρημένων προς αναζήτηση εργασίας), 
ενώ από το μόλις 9% που εργάζεται, η πλειονότητα της τάξης του 53,3% εργάζεται 
χωρίς ασφάλιση, γεγονός που επιβεβαιώνει το μεγάλο εύρος αδήλωτης εργασίας 
στις τάξεις των προσφύγων, όπως άλλωστε και των μεταναστών. 

Όπως είναι αναμενόμενο, τα μεγαλύτερα ποσοστά δυσαρέσκειας ανάμεσα στους 
Αφγανούς και τους Σύρους σχετίζονται με την έλλειψη εργασίας (90% και 86% 
αντίστοιχα), κάτι που αντανακλά την ιδιαίτερα περιορισμένη πρόσβαση τους στην 
ελληνική αγορά εργασίας (Λεοντίστης κ.α. 2020). Μια συντριπτική πλειονότητα και από 
τα δύο μεταναστευτικά ρεύματα δήλωσαν ικανοποιημένοι από το πώς αντιμετωπίζονται 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

στην εργασία τους (82% των πρόσφατων και 83% των παλαιότερων μεταναστών είναι 
ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι). Ωστόσο, ο διαφορετικός βαθμός των θετικών 
αξιολογήσεων αναφορικά με την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης ή έστω συνεργασίας 
με τους εργοδότες κυρίως από τους παλαιούς μετανάστες αποτελεί ακόμη μια ένδειξη 
επιτυχέστερης ένταξης αυτής της κατηγορίας στην αγορά εργασίας.

Σε γενικότερο πλαίσιο η αντιστοίχιση της ζήτησης και της προσφοράς της αγοράς 
εργασίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ασυμμετρίες πληροφόρησης και για 
τις δύο πλευρές, αλλά και την αδυναμία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 
να διευκολύνουν την αντιστοίχιση μεταξύ προσφύγων και δυνητικών εργοδοτών. 
Οι πρόσφυγες έχουν συχνά ανεπαρκείς πληροφορίες για τη νέα αγορά εργασίας 
υποδοχής και ανεπαρκή προσωπικά δίκτυα για να αποκτήσουν πρόσβαση στα άτυπα 
κανάλια πρόσληψης των εργοδοτών. Ορισμένοι εργοδότες από την άλλη πλευρά, δεν 
έχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγικότητα, τα προσόντα και τις ικανότητες 
των προσφύγων και διστάζουν να τους προσλάβουν. Οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης μπορούν να βοηθήσουν παρέχοντας αξιόπιστες πληροφορίες και στις 
δύο πλευρές (Galgóczi,  2021). 

Ειδικότερα για την ελληνική περίπτωση, όπως καταγράφεται σε σχετική έρευνα 
(Κούμπου κα, 2022) μόνο το 20% των ερωτηθέντων προσφύγων εργάζεται και το 
73% δεν εργάζεται. Επίσης τα πέντε σημαντικότερα εμπόδια για την πρόσβαση 
στην απασχόληση είναι : α) η άγνοια της ελληνικής γλώσσας (54%), β) η απουσία 
απαραίτητων εγγράφων (22,4%) εφόσον μόνο οι μισοί κατείχαν ΑΦΜ και το 37% 
ΠΑΑΥΠΑ, γ) η άνιση μεταχείριση από τις επιχειρήσεις (18%), δ) η απουσία κοινωνικού 
δικτύου (18%) και ε) η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας στην Ελλάδα (15,8%).  

Η απουσία καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση 
για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες του δεύτερου ρεύματος μετά το 2015, 
αλλά είναι κοινό εμπόδιο για όλες τις επιμέρους ομάδες πολιτών τρίτων χωρών/
Ανιθαγενών που ζουν στη χώρα μας (Λεοντίτσης κα, 2020). Μεγάλης σημασίας 
από πλευράς πολιτικής είναι το γεγονός πως μόνο λίγοι εκ των μεταναστών από 
όλες τις εθνοτικές ομάδες και τα μεταναστευτικά ρεύματα επιθυμούν την παροχή 
από την ελληνική Πολιτεία μαθημάτων ελληνικής γλώσσας (42%). Τα χαμηλά σχετικά 
ποσοστά για τους πρόσφατους μετανάστες από το Αφγανιστάν (47%) και τη Συρία 
(35%) αποτυπώνουν ενδεχομένως και μια συνειδητή επιλογή, που αντανακλά την 
αντιμετώπιση της Ελλάδας ως σταθμού μετάβασης και όχι ως χώρας προορισμού. 
Το ίδιο μήνυμα προκύπτει ακόμα πιο έντονα, στο θέμα της αναγνώρισης τίτλων 
σπουδών από το εξωτερικό, κάτι που επιθυμεί μόνο ένας στους πέντε μετανάστες 
(20%), ενώ είναι ενδεικτικό πως αυτά τα ποσοστά είναι ακόμη χαμηλότερα  για τους 
Αφγανούς (7%) και τους Σύρους (8%).

Μολαταύτα ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, σημειώνεται ότι στην Ελλάδα ο 
προσφυγικός πληθυσμός σε ποσοστό 32,5% έχει τελειώσει έως και μερικές τάξεις στο 
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Εικόνα 11. Πηγή: Πρόγραμμα HELIOS, ΔΟΜ

ΚΙΝΗΤΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

δημοτικό, ενώ ένας στους πέντε έχει φοιτήσει ή διαθέτει και πτυχίο πανεπιστημίου 
(ΕΝΠΕ, 2016). Σε άλλη σχετική έρευνα (Μπασκόζου, 2017) με παρόμοια χαρακτηριστικά 
το εκπαιδευτικό προφίλ είναι σχεδόν ταυτόσημο με αυτό που καταγράφεται στην 
προηγούμενη έρευνα, αν και στις τάξεις των Ιρανών το ποσοστό εκείνων που έχουν 
ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνά το 26%.
  
Όπως καταγράφεται πιο πρόσφατα (Λεοντίτσης κα, 2020), μόνο το 12% των 
πρόσφατων μεταναστών έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, με 14% των Σύρων 
και 6% των Αφγανών να δηλώνουν πως έχουν ολοκληρώσει ανώτερη εκπαίδευση. 
Η πλειονότητα των πρόσφατων μεταναστών έχουν ολοκληρώσει πρωτοβάθμια 
(29%) ή δευτεροβάθμια (23%) εκπαίδευση, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό δήλωσε 
πως δεν κατέχει κανένα τίτλο σπουδών ή απολυτήριο (17%). Ένα συγκεκριμένο 
πρόβλημα με τίτλους σπουδών που αντιμετωπίζουν οι πρόσφατοι μετανάστες, 
είναι πως δεν έχουν κάποιο έγγραφο που να βεβαιώνει την εκπαίδευσή τους. Η 
απουσία τέτοιων βεβαιώσεων προφανώς θέτει σημαντικά εμπόδια στην ένταξη 
τους στην ελληνική αγορά εργασίας ή το εκπαιδευτικό σύστημα.

Για την περίοδο Ιούνιος 2019 – Δεκέμβριος 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
συλλέχθηκαν από τον Πυλώνα Απασχολησιμότητας του προγράμματος HELIOS 
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του ΔΟΜ σε δείγμα 4621 δικαιούχων διεθνούς προστασίας, σχεδόν το 15% 
έφτασε ή και ολοκλήρωσε προπτυχιακές σπουδές, ενώ σχεδόν το 23% έχει 
παρακολουθήσει τάξεις του δημοτικού. Τα ίδια στοιχεία μας δείχνουν ότι περίπου 
το 43% έφτασε ή και ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, μόνο το 
14,22% δήλωσε ότι δεν έχει πάει ποτέ σχολείο, με σχεδόν μία μονάδα διαφορά 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, 6,58% και 7,64% αντίστοιχα.

Τέλος, με βάση στοιχεία του ΟΟΣΑ για τους εισερχόμενους το 2016 στην Ελλάδα, 
οι Σύροι πρόσφυγες διαθέτουν υψηλότερο εκπαιδευτικό προφίλ σε σχέση με 
τους Αφγανούς, καθώς ένα 20% έχει ολοκληρώσει τριτοβάθμιες σπουδές στη 
χώρα καταγωγής, όπως φαίνεται και στο επόμενο συγκριτικό διάγραμμα:

Syrian

Lower secondary and below Upper secondary Post secondary

Afghans
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9 Local ‘Battlegrounds’.

2.3 Συνέργειες

Το ζήτημα των συναρθρωμένων παρεμβάσεων ιδίως σε τοπικό επίπεδο με 
σκοπό τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποκτά τα τελευταία χρόνια 
αυξανόμενο μερίδιο ενδιαφέροντος στη διεθνή βιβλιογραφία, ενώ μεγάλος είναι 
και ο αριθμός των μελετών-περίπτωσης μετά το 2016 για πολλές περιοχές 
χωρών υποδοχής στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας 
ήδη από το 2016 πρώτη από όλες τις σχετικές προτεραιότητες στο εσωτερικό 
των κρατών σε επίπεδο συνεργασιών με στόχο την ένταξη στην απασχόληση, 
είναι η ενίσχυση του ρόλου της τοπικής κυβέρνησης, των περιφερειακών φορέων 
και ιδιαίτερα των περιφερειακών οικονομικών επιτροπών, με την υποστήριξη 
μεταξύ άλλων της ΔΟΕ και άλλων διεθνών φορέων, όπως ιδίως της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (ILO, 2016). Άτυπα τοπικά δίκτυα 
αλλά και επίσημες συμπράξεις δημοσίου και κοινωνικού τομέα είναι ικανά να 
δώσουν λύσεις, συχνά καθ’ υπέρβαση ακόμη και του ακανθώδους προβλήματος 
της έλλειψης χρηματοδότησης, εκεί όπου η κρατική παρέμβαση απέτυχε ή 
εξέλειπε (Gauci, 2020).

Βασισμένη στη μεθοδολογία της βιβλιογραφικής επισκόπησης μια πρόσφατη 
εργασία (Dimitriadis et al., 2021) επανεξετάζει το εννοιολογικό εργαλείο του 
«τοπικού πεδίου μάχης9» για να ερμηνεύσει τις προοπτικές και τις αντιφάσεις 
που αναδύονται από την οριζόντια και κάθετη δια-λειτουργικότητα παραγόντων 
και φορέων που παρεμβαίνουν σε τοπικό επίπεδο σε θέματα μετανάστευσης και 
ασύλου. Ιδίως δε όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα 
ή από συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών. Η προσέγγιση τούτη αποκτά 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν αφενός οι τοπικές πρωτοβουλίες δεν συμπίπτουν 
με τις κεντρικές αποφάσεις και στρατηγικές και αφετέρου όταν η παρέμβαση 
διαφόρων φορέων είτε οι συμπεριφορές των ίδιων των προσφύγων λαμβάνουν 
αποκλίνοντα ή και συγκρουσιακά χαρακτηριστικά στο χώρο και στο χρόνο. 

Τα πλεονεκτήματα από την εμπλοκή μη κυβερνητικών οργανώσεων στις δράσεις 
ένταξης προσφύγων σε τοπικό επίπεδο αποδεικνύονται καθοριστικής σημασίας, 
ιδίως στο ζήτημα της πρόσβασης στην τοπική αγορά εργασίας. Αξιοποιώντας 
τα ευρήματα της πλούσιας σχετικής βιβλιογραφίας στη βάση μιας πρόσφατης 
συγκριτικής μελέτης σε τέσσερις χώρες (Galera et al., 2018) διαπιστώνεται 



3333

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

10 https://www.cnigreece.gr/ 

ότι με εξαίρεση την ελληνική περίπτωση, η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε 
εθελοντική εργασία και δωρεές (Αγκαλιά, Λέσβος), οι φορείς του τρίτου τομέα 
στις άλλες χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία) αντλούν από ένα μείγμα πόρων, οι 
οποίοι περιλαμβάνουν δωρεές, εθελοντική εργασία, επιχορηγήσεις, δημόσιες 
συμβάσεις και έσοδα από εμπορική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα συμπεραίνεται 
ότι μια πιθανή επιλογή για την πλήρη αξιοποίηση της συνεισφοράς των 
οργανώσεων του τρίτου τομέα φαίνεται να είναι η διαμόρφωση συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των τοπικών δημόσιων φορέων και 
των τοπικών διαπιστευμένων οργανισμών του τρίτου τομέα, που κατά κανόνα 
διαπνέονται από ένα συνεργατικό και όχι από ανταγωνιστικό πνεύμα. 

Για την περίπτωση της Ελλάδος και την περιοχή της πρωτεύουσας ιδιαίτερη 
μνεία πρέπει να γίνει στο Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα 
Μεταναστών και Προσφύγων Athens Coordination Centre for Migrant and 
Refugee issues – ACCMR) το οποίο ιδρύθηκε το 2017. Αποτελεί τον πρώτο κόμβο 
συντονισμού στην Ελλάδα που διευκολύνει τη δικτύωση και τη συνεργασία 
μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της κοινωνίας πολιτών, διεθνών οργανισμών και 
κεντρικής διοίκησης, με στόχο τη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης. 
Στο πλαίσιο του Κέντρου λειτουργεί και η Επιτροπή Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και 
Ενδυνάμωσης μέσω της Εργασίας – Livelihoods, η οποία εστιάζει τη δράση της 
σε πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων 
στην ελληνική αγορά εργασίας.

Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης συχνή είναι η σύμπραξη και η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ διαφορετικών πόλεων της ίδιας 
χώρας, όπως είναι το Δίκτυο Φιλόξενων Πόλεων στην Αυστραλία ή το Δίκτυο 
Πόλεων για την Ένταξη  στην Ελλάδα10. Σε σχετική μελέτη (Λεοντίτσης κ.α., 
2020) γίνεται σύντομη περιγραφή επιλεγμένων προγραμμάτων ένταξης με 
κριτήριο τη δυνατότητα εφαρμογής τους στην Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό 
ιστότοπο για την ένταξη (EWSI), τα οποία κατά κανόνα περιλαμβάνουν δράσεις 
σε τοπικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε ό,τι 
αφορά ειδικότερα στο ζήτημα των προγραμμάτων εκμάθησης γλώσσας, 
καλές πρακτικές αντλούνται από πρωτοβουλίες και συμπράξεις στην τοπική 
αυτοδιοίκηση σε χώρες όπως η Φινλανδία, η Νορβηγία, η Δανία, η Σουηδία, ο 
Καναδάς και η Γερμανία, όπου τίθεται και συγκεκριμένος στόχος ένταξης στην 
αγορά εργασίας σε 3 έως 5 χρόνια.
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Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων 
των προσφύγων και η ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας 
πραγματοποιούνται από κοινού με τη συμμετοχή εργοδοτικών ενώσεων, 
συνδικάτων εργαζομένων και τοπικής αυτοδιοίκησης σε πολλές περιοχές 
της Γαλλίας και της Δανίας ήδη από το 2015 (JRS, 2021). Σε οδηγό δέκα 
προτεραιοτήτων που εξέδωσε το 2018 η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους πρόσφυγες, με επίδικο την εμπλοκή των εργοδοτών στη διαδικασία 
προώθησης των προσφύγων στην απασχόληση, οι συνέργειες μεταξύ δημοσίων 
φορέων, εργοδοτικών ενώσεων και το τοπικών κοινωνιών αναδεικνύεται ως η 
σπουδαιότερη προϋπόθεση (UNHCR, 2018). 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Ένταξη, 
η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κοινωνικών και 
οικονομικών εταίρων (ETUC, Business Europe, SMEUnited, CEEP, Eurochambres) 
που δεσμεύτηκαν να ενθαρρύνουν την ένταξη των προσφύγων στην αγορά 
εργασίας. Η Σύμπραξη υπογράφηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2017 
προκειμένου να ενισχυθεί η έγκαιρη ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας 
με τρόπο που να διασφαλίζει ότι η ένταξη ωφελεί τόσο τους πρόσφυγες όσο και 
την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα και επανεκκίνησε στις 7 Σεπτεμβρίου 
2020 με ανανεωμένο σχέδιο δράσης. Θετική διάθεση για συνεργασία μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση 
καταγράφεται και σε συγκριτικές μελέτες στον ευρωπαϊκό χώρο, ιδίως στο 
επίπεδο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (Antoniou, 2018), ωστόσο λίγη 
πρόοδος έχει σημειωθεί σε συμπράξεις μακράς πνοής σε ό,τι αφορά στην 
ισότιμη ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην αγορά εργασίας. 

Μολονότι με αφορμή την έξαρση των μεταναστευτικών ροών από το 2015 
και έπειτα διαπιστώνονται και από την ελληνική εργατική συνδικαλιστική 
πλευρά στοιχεία ανθεκτικότητας και συνέχειας σε σχέση με την προάσπιση του 
συνόλου των δικαιωμάτων του κόσμου της μισθωτής εργασίας, σε επίπεδο 
διαπραγμάτευσης και συνέργειας με τις εργοδοτικές οργανώσεις παρατηρείται 
μία σημαντική υστέρηση (Καψάλης, 2020). Στην ανάγκη μεγαλύτερης και πιο 
τακτικής συνεργασίας μεταξύ φορέων των τοπικών κοινωνιών και τoυ κράτους 
καταλήγουν και άλλες μελέτες στο πλαίσιο συγκριτικών ερευνών (Karzi et al., 
2018), εφόσον διαπιστώνεται ότι παρά τη συρροή πολλών επί μέρους καλών 
πρακτικών κυρίως από τη δράση ΜΚΟ, σπανιότερα στο πεδίο της απασχόλησης,  
η ένταξη των προσφύγων στην ελληνική περίπτωση απέχει πολύ από να 
θεωρηθεί ολοκληρωμένη. 
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Σε ειδική έρευνα βασισμένη σε διαδικτυακή έρευνα πεδίου και σε συνεντεύξεις 
με εκπροσώπους των ελληνικών οργανώσεων (Bagavos et al. 2020) οι κοινωνικοί 
εταίροι βλέπουν το ζήτημα της ένταξης στην αγορά εργασίας μέσα από μια 
μάλλον ολιστική οπτική. Αν και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων 
γνωρίζουν καλά την πραγματικότητα και τα εμπόδια στην ένταξη μεταναστών 
και προσφύγων στην ελληνική αγορά εργασίας, θεωρούν ότι έχουν εξαιρετικά 
περιορισμένα μέσα παρέμβασης και επιρροής για τη βελτίωση των υφιστάμενων 
πολιτικών. Αφενός, αυτό σχετίζεται, με την περιορισμένη δικαιοδοσία που 
τους αφιερώνεται από το κράτος για τέτοιες ενέργειες και, αφετέρου, με την 
αποδυνάμωση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργατικών συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, όπως αυτή προέκυψε ιδίως μέσα από τα μέτρα λιτότητας και 
απορρύθμισης των συλλογικών εργασιακών σχέσεων μετά το 2010.

Μολονότι η άμεση ενεργοποίηση των εργοδοτικών ενώσεων αποτελεί μια 
σημαντική προτεραιότητα, εξίσου επωφελής αποδεικνύεται και η σύμπραξη 
ανάμεσα σε κοινωνικούς φορείς και τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι 
οποίοι μπορούν να θέτουν σε εφαρμογή μηχανισμούς μόνιμης συνεργασίας 
και ένα συνεκτικό πλαίσιο ενίσχυσης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας 
(Desiderio, 2016). Άλλωστε, ακόμη και στις σπάνιες περιπτώσεις που οι 
δράσεις προώθησης της απασχόλησης για πρόσφυγες αναπτύσσονται από 
την πρωτοβουλία των ίδιων των επιχειρήσεων, η συνεργασία με κοινωνικούς 
φορείς αναδεικνύεται σύντομα σε αναγκαιότητα. 

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της επιχείρησης Diego στην Ιρλανδία η οποία 
αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία «Δια βίου μάθηση για πρόσφυγες» στο 
τομέα του επισιτισμού-τουρισμού κατέφυγε σε δεύτερο χρόνο στη συνδρομή 
της οργάνωσης «Συμβούλιο μεταναστών» που παρέσχε αρωγή στο ζήτημα 
της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και της ένταξης (Buczkowska, 2018). Στην 
Ολλανδία αρκετοί δήμοι και εργοδότες έχουν λάβει προληπτικά μέτρα για την 
ενίσχυση της διαμεσολάβησης προς τους πρόσφυγες, περιλαμβάνοντας τη 
σύναψη εταιρικών σχέσεων και με άλλες αρχές. Ειδικά σε τομείς της οικονομίας 
με ελλείψεις εργατικού δυναμικού, αναπτύσσονται ιδιωτικές πρωτοβουλίες 
από κλαδικές εργοδοτικές οργανώσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη 
συγκεκριμένων δράσεων και που προσφέρουν πρακτική άσκηση, on-the-job 
κατάρτιση και σταθερές θέσεις εργασίας (Martin et al. 2016).

Μια από τις ελάχιστες έρευνες που εστιάζουν αμιγώς στην πλευρά των 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα (εν προκειμένω σε δείγμα 80 επιχειρήσεων στην 
περιοχή της Αττικής) είναι η Human Rights 360 (2021), η οποία εστιάζει στη 
διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των επιχειρήσεων στο ζήτημα 
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της απασχόλησης προσφύγων και μεταναστών. Αποκωδικοποιώντας τα 
σημαντικότερα ευρήματα αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας μελέτης σημειώνονται 
τα εξής:

 Μία στις δύο επιχειρήσεις (49%) δηλώνει πολύ ή μάλλον θετική να προσφέρει 
εργασία σε πρόσφυγα/μετανάστη, μόλις το 17% δηλώνουν αρνητική στάση, 
αλλά μία στις τρεις επιχειρήσεις δεν παίρνουν θέση στο ζήτημα αυτό (35%). 

  Η μακροχρόνια παραμονή και οι δεσμοί με τη χώρα (π.χ. οικογένεια, 
γνώση της γλώσσας) ενισχύουν την αξιοπιστία των υποψηφίων στα μάτια 
των εργοδοτών. 

 Η πρόσληψη προσφύγων και μεταναστών θεωρείται ως έναν βαθμό ρίσκο 
για την επιχείρηση και μπορεί να είναι περιστασιακή ή να αποτελεί μόνο μια λύση 
ανάγκης. Περισσότερες από 3 στις 5 επιχειρήσεις που απασχολούν σήμερα 
πρόσφυγες ή μετανάστες, οδηγήθηκαν στην επιλογή αυτή λόγω έλλειψης άλλων 
υποψηφίων για συγκεκριμένες εργασίες (62%).

 Σημαντική προϋπόθεση είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη και καλή συνεννόηση 
μεταξύ των δύο πλευρών, παράγοντας που φαίνεται ότι υπερτερεί σε 
σημαντικότητα από αυτόν της καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Η 
δυνατότητα επικοινωνίας αναδεικνύεται ως βασικότερος παράγοντας - λίγο 
πιο σημαντικός από τη γλώσσα που ακολουθεί σε σπουδαιότητα. Αυτά τα 
σημαντικά ευρήματα χρήζουν περαιτέρω επισήμανσης και διερεύνησης γιατί στην 
αντίληψη των ίδιων των προσφύγων στις σχετικές έρευνες που αναφέρθηκαν 
στο προηγούμενο κεφάλαιο, η έλλειψη γνώσης της γλώσσας ανάγεται στο 
σημαντικότερο εμπόδιο για την ένταξη στην αγορά εργασίας. 

 Ανασταλτικός παράγοντας για την πρόσληψη είναι ο έλεγχος νομιμότητας 
που απαιτείται να προηγηθεί, ώστε να διαπιστωθεί ότι ο/η υποψήφιος/α 
εργαζόμενος/η έχει χαρτιά και δεν έχει μπλεξίματα με την αστυνομία. Για 
σχεδόν 7 στις 10 επιχειρήσεις βασικό πρόβλημα με διαφορά αποτελεί η ανάγκη 
εξακρίβωσης της νομιμότητας και ακολουθούν τα εμπόδια επικοινωνίας λόγω 
γλώσσας. 

Άλλωστε μελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο έδειξαν ότι ακόμη και όταν οι 
εργοδότες είναι πρόθυμοι να προσλάβουν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές νομικές προκλήσεις, ιδίως όταν ο 
εν λόγω πρόσφυγας ή αιτών άσυλο δεν υπάγεται ακόμη σε κάποιο καθεστώς 
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διαμονής (Eurocities, 2017). Σε μεγάλης κλίμακας έρευνα στη Γερμανία, το 70% 
των εργοδοτών σημείωσε τη σημασία της μεγαλύτερης νομικής βεβαιότητας 
αναφορικά με τη διάρκεια της παραμονής για εργαζόμενους που δεν διαθέτουν 
καθεστώς διαμονής μακράς διάρκειας (OECD, 2017). 

 Κατά μια έννοια, η απασχόληση προσφύγων/ μεταναστών στις ελληνικές 
επιχειρήσεις προϋποθέτει την προσαρμογή τους στα ελληνικά δεδομένα. Η 
διαφορετικότητα είναι σεβαστή σε γενικό πλαίσιο, αλλά όχι επιθυμητή στο 
πλαίσιο της εργασίας. Η ενδυμασία φαίνεται ότι επηρεάζει πολύ μια στις τρεις 
επιχειρήσεις και ακολουθούν οι συστάσεις. Το θρήσκευμα αλλά και η εθνικότητα 
που κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των εξεταζόμενων κριτηρίων επηρεάζουν 
πολύ λιγότερο την απόφαση για πρόσληψη στην επιχείρηση. Τα επαγγελματικά 
προσόντα και η προσωπικότητα/ συμπεριφορά του υποψηφίου αποτελούν τα 
βασικά κριτήρια επιλογής.

 Τέλος, όλες οι προτάσεις συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά, ωστόσο εννέα  στις 
δέκα επιχειρήσεις θα διευκολύνονταν αν υπήρχε κάποιος φορέας για τον έλεγχο 
της νομιμότητας και εν γένει των εγγράφων των υποψηφίων. Ακολουθούν με 
84% η ενημέρωση για πιθανές δεξαμενές αναζήτησης υποψηφίων και η σύσταση 
ενός φορέα που να αναλαμβάνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες πρόσληψης. 

Αυτά ακριβώς τα πεδία βρίσκονται στον πυρήνα και της παρούσης έρευνας, η 
οποία ωστόσο επιχειρεί μια καινοτόμα προσέγγιση βασισμένη σε δύο άξονες. 
Από τη μία καλύπτει τρεις περιοχές της Περιφέρειας της χώρας και συγκεκριμένα 
την Κρήτη, τη Θεσσαλία και την  Ήπειρο. Από την άλλη με βάση μια σε βάθος 
ποιοτική έρευνα, ειδικό βάρος τίθεται στη διερεύνηση της προθυμίας των ίδιων 
των επιχειρήσεων να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην 
υπέρβαση των δυσκολιών (διοικητικής/γραφειοκρατικής και νομικής φύσης) 
σχετικά με την άμεση αντιστοίχιση αναγκών και διαθεσιμοτήτων προς εργασία, 
αλλά και με δράσεις ενίσχυσης της κινητικότητας σε τοπικό επίπεδο και σε 
μεσο-μακροπόθεσμο ορίζοντα.  
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Οι έρευνες που εστιάζουν στις απόψεις των εργοδοτών και των εκπροσώπων 
των επιχειρήσεων είναι πιο σπάνιες, προσφέρουν εντούτοις το πλεονέκτημα 
ότι συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην κατανόηση των χαρακτηριστικών 
λειτουργίας της αγοράς εργασίας σε κλαδικό και τοπικό επίπεδο. Κατά συνέπεια 
σε πρώτη τουλάχιστον φάση, η διερεύνηση του απαιτητικού αυτού ζητήματος 
της κινητικότητας και της απασχόλησης των προσφύγων στην περιφέρεια, 
κρίθηκε σκόπιμο να διεξαχθεί στο περιβάλλον της εργοδοτικής πλευράς που 
δραστηριοποιείται οικονομικά σε τρεις γεωγραφικές περιοχές της χώρας, στις 
Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κρήτης. 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ήπειρος

Θεσσαλία

ΚΙΝΗΤΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Κρήτη

Η επιλογή των περιοχών αυτών έγινε με κριτήριο την αντιπροσωπευτική 
συμμετοχή διαφορετικών περιοχών της επικράτειας, στις οποίες η οικονομική 
δραστηριότητα καλύπτει διαφορετικούς κλάδους απασχόλησης κατά τη διάρκεια 
του ημερολογιακού έτους. Ταυτόχρονα σημαντικό ρόλο  έπαιξε η αξιολόγηση 
αναγκών που έγινε στους δήμους-μέλη του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη, 
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11 https://greece.iom.int/el/hellenic-integration-support-beneficiaries-international-protection-helios

κατά την οποία, δήμοι της περιφέρειας που επιλέχθηκαν για την παρούσα μελέτη, 
ανέδειξαν την ένταξη στην αγορά εργασίας των προσφύγων και μεταναστών 
σε επιτακτική ανάγκη. Τέλος, κριτήριο για την επιλογή αποτέλεσαν και οι 
δυνατότητες που απορρέουν από την παρέμβαση του Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης μέσω του ενταξιακού προγράμματος HELIOS11 και της 
συνέργειας που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα σε θέματα ένταξης στην 
απασχόληση με το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη. 

Το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη, αποτελείται από 18 Δήμους της Ελλάδας, 
οι οποίοι ανταλλάσσουν και σχεδιάζουν καλές πρακτικές με στόχο την 
κοινωνική ένταξη προσφύγων και μεταναστών για την ενδυνάμωση της 
κοινωνικής συνοχής. Στο Δίκτυο αυτό, το οποίο συστάθηκε τον Ιανουάριο του 
2018 στη βάση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων Δήμων 
της χώρας –της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης – και υποστηρίζεται από τον 
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για 
τους Πρόσφυγες στη βάση τριμερούς συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων, 
συμμετέχουν οι Δήμοι Αθηναίων, Αγίου Δημητρίου, Δέλτα, Ηρακλείου Κρήτης, 
Θεσσαλονίκης,  Ιωαννιτών, Καλαμαριάς, Καρδίτσας, Κατερίνης, Λαρισαίων, 
Λεβαδέων, Νεάπολης-Συκεών, Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας, Πειραιώς, 
Τήλου, Τρικκαίων, Τρίπολης και Χανίων.

Η συγκρότηση της δεξαμενής των επιχειρήσεων από τις οποίες αντλήθηκαν 
οι υποψήφιοι/ες προς συνέντευξη έγινε με διπλό τρόπο. Αφενός από τη βάση 
δεδομένων του Δικτύου Πόλεων και του προγράμματος HELIOS του ΔΟΜ, ήτοι 
από τις σχετικές λίστες με τις επιχειρήσεις, με τις οποίες υπάρχει ήδη επαφή 
για θέματα προώθησης στην απασχόληση. Κυρίως όμως από τις καταστάσεις 
των μελών των τριτοβάθμιων εργοδοτικών οργανώσεων σε τοπικό επίπεδο 
(δευτεροβάθμιες ενώσεις-μέλη, επιμελητήρια) έπειτα από επικοινωνία με τους 
επιστημονικούς-μελετητικούς φορείς της ΓΣΕΒΕΕ, του ΣΕΤΕ, της ΕΣΕΕ και του 
ΣΕΒ. Η δεύτερη αυτή πηγή προσέγγισης του δείγματος διακρίνεται από τρία 
επιπλέον πλεονεκτήματα.

Πρώτον εξασφαλίζει σε ικανοποιητικό βαθμό ότι το δείγμα είναι τυχαίο, 
εφόσον τα στοιχεία επικοινωνίας αφορούν σε όλες ανεξαιρέτως τις τοπικές 
οργανώσεις-μέλη των εργοδοτικών συνομοσπονδιών και κατ’ επέκταση στα 
πρωτοβάθμια μέλη τους. Δεύτερον και στο βαθμό που αρκετοί πληροφορητές/
τριες διέθεταν και συνδικαλιστική ιδιότητα ή έστω συμμετείχαν ενεργά στη 
λειτουργία των τοπικών οργάνων συλλογικής εργοδοτικής εκπροσώπησης, 
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μπορούσαν να διαθέτουν και μια σφαιρικότερη γνώση του ζητήματος της 
απασχόλησης προσφυγικών πληθυσμών σε ευρύτερο τοπικο-κλαδικό 
επίπεδο πέρα από τα όρια της επιχείρησης τους, στοιχείο ευεργετικό για 
τη συγκεκριμένη έρευνα πεδίου. Τέλος, τρίτον ακριβώς λόγω αυτής της 
ιδιαιτερότητας, οι πληροφορητές/τριες ήταν σε θέση να προτείνουν στο 
τέλος της συνέντευξης και άλλους/ες συναδέλφους εργοδότες/τριες που θα 
μπορούσαν να συνεισφέρουν ουσιωδώς με τη γνώση και τη σχετική εμπειρία 
τους στον εκάστοτε κλάδο αναφοράς. 

Το αποτέλεσμα ήταν να διεξαχθούν - εκτός από τις πρώτες πιλοτικές- συνολικά 
41 ολοκληρωμένες συνεντεύξεις από πέντε συνεντευκτές και συνεντεύκτριες 
- έμπειρα στελέχη του ΔΟΜ και από τον συγγραφέα της μελέτης τούτης, 
έπειτα από μια ταχύρρυθμη αρχική εκπαίδευση και υπό συνεχή συνεργασία 
και ανταλλαγή κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, οι οποίες ξεκίνησαν 
στις 2 Μαρτίου και ολοκληρώθηκαν στις 6 Ιουνίου 2022. Λόγω της φύσης 
και της πρωτοτυπίας της έρευνας και με στόχο την εξαγωγή ποιοτικών 
συμπερασμάτων, επιλέχθηκε η μέθοδος της ημι-δομημένης συνέντευξης, 
ακριβώς λόγω της ευελιξίας που παρέχεται στο/στη συνεντευκτή/τρια να 
προσαρμόζει τις ερωτήσεις και να διευθύνει τη ροή της συζήτησης ανάλογα 
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πληροφορήτριας/ πληροφορητή και την 
ίδια την εξέλιξη της συνέντευξης.

Σε ό,τι αφορά στη δομή του ερωτηματολογίου, αυτό αποτελείται από 4 
μέρη. Εκτός από το πρώτο μέρος  στο οποίο συλλέγονται βιογραφικά και 
δημογραφικά στοιχεία, το δεύτερο μέρος εξετάστηκε η πρότερη εμπειρία και 
γνώση στο θέμα της απασχόλησης προσφύγων στην επιχείρηση, τη διάρκεια και 
τη φύση της συνεργασίας, τα δίκτυα εύρεσης υποψήφιων εργαζομένων, καθώς 
και τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες που προέκυψαν για την επιχείρηση 
από την απασχόληση προσφύγων. Στο τρίτο μέρος η έμφαση δίνεται στην 
επισήμανση των δυσχερειών κάλυψης των αναγκών της επιχείρησης, ιδίως σε 
αυτών που σχετίζονται εν γένει με την πρόσληψη προσφύγων στην περιοχή 
ή/και τον κλάδο, καθώς επίσης και στις πρωτοβουλίες (συλλογικές ή μη) για 
την υπέρβασή τους. 

Το τέταρτο και τελευταίο μέρος εστιάζει στο ζήτημα της ενίσχυσης της 
κινητικότητας των προσφύγων στην περιοχή της έρευνας για απασχόληση 
σε επιχειρήσεις του κλάδου των πληροφορητών/τριών. Στο μέρος αυτό, 
οι ερωτήσεις εστιάζουν από τη μια στην ανίχνευση της συμμετοχής των 
επιχειρήσεων σε δράσεις ή σε οργανωμένες προσπάθειες -ενδεχομένως με 
πρωτοβουλία των τοπικών εργοδοτικών ενώσεων σε συνεργασία με άλλους 
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φορείς- με σκοπό τη διευκόλυνση της μετακίνησης των προσφύγων στην 
περιοχή αναφοράς με άξονα την απασχόληση σε επιχειρήσεις του εκάστοτε 
κλάδου. Από την άλλη ζητήθηκε από τους ερωτώμενους/ες να αξιολογήσουν 
μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία περιλαμβάνει δύο άξονες. 

Ο πρώτος άξονας αφορά α) στην προοπτική εγκαθίδρυσης ενός μηχανισμού 
ή/και μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας απευθείας διασταύρωσης (matching) 
από τη μία της ζήτησης σε τοπικό/ κλαδικό επίπεδο και από την άλλη της 
προσφοράς/ διαθεσιμότητας προς εργασία από τους πρόσφυγες ήδη κατά τη 
διαμονή τους εκτός και εντός κρατικών δομών φιλοξενίας της πρωτεύουσας, και  
β) στους φορείς που θα ήταν κατάλληλοι για τη λειτουργία ή/και τη συνεργασία 
με στόχο την επιτυχή ενεργοποίηση ενός τέτοιου μηχανισμού. Ο δεύτερος 
άξονας εστιάζει στη συμπερίληψη, στον γενικότερο σχεδιασμό ενός τέτοιου 
μηχανισμού/πλατφόρμας και ορισμένων παράλληλων/ συμπληρωματικών 
δράσεων προσέλκυσης και ταυτόχρονα ασφαλούς ένταξης των εργαζόμενων 
προσφύγων και των οικογενειών τους. Ειδικότερα, η έμφαση δίνεται σε δράσεις 
ενίσχυσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες στέγασης, εκπαίδευσης, επαγγελματικής 
κατάρτισης, μαθημάτων γλώσσας και επαγγελματικής ορολογίας, στην ανάληψη 
ή στην συνδρομή για επίλυση ζητημάτων γραφειοκρατικής φύσης σε σχέση 
με τη διαμονή και την εργασία, καθώς και σε πιθανές πηγές χρηματοδότησης 
τέτοιων παράλληλων δράσεων και προγραμμάτων.

Περιορισμοί	και	προκλήσεις	της	έρευνας
Δύο ειδών προκλήσεις παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δράσης της 
οποίας εξ αρχής τα χρονικά περιθώρια ήταν στενά (Φεβρουάριος-Μάιος 2022) 
και εν τέλει παρατάθηκαν κατά ένα μήνα (Ιούνιος). 

Η πρώτη κατηγορία δυσχερειών σχετίζεται με τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της 
έρευνας, εφόσον η άνοιξη παραδοσιακά παραπέμπει στην επανεκκίνηση και στην 
τόνωση πολλών οικονομικών δραστηριοτήτων άρρηκτα εξαρτώμενων από την 
εναλλαγή των εποχών, όπως ο αγροτικός τομέας, ο τουρισμός, ο επισιτισμός, οι 
κατασκευές και το εμπόριο. Στις αρχές του 2022, όπως και τις δύο προηγούμενες 
χρονιές, λόγω της πανδημίας ίσχυαν ακόμη αρκετά περιοριστικά μέτρα, η προοδευτική 
άρση ή χαλάρωση των οποίων συνέβαλε στην αύξηση εν γένει της οικονομικής 
δραστηριότητας. Σημειωτέον ότι ο εορτασμός του Πάσχα πραγματοποιήθηκε αυτή 
τη φορά σχεδόν με όρους κανονικότητας έπειτα από τρία ολόκληρα χρόνια.

Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένων υποχρεώσεων και πυρετωδών προετοιμασιών 
ο διαθέσιμος χρόνος των εκπροσώπων των επιχειρήσεων αποδείχθηκε 
συχνά περιορισμένος και λειτούργησε ως ανασταλτικός παράγοντας για την 
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παραχώρηση μιας συνέντευξης. Επίσης, σε συνθήκες έξαρσης ή επιμονής 
της διασποράς της COVID-19  κυριάρχησε η προτίμηση για εξ αποστάσεως 
διεξαγωγή των συνεντεύξεων, οι οποίες ασφαλώς στερούνται της αμεσότητας 
και της αποτελεσματικότητας που έχουν οι δια ζώσης συναντήσεις ιδίως στο 
χώρο της επιχείρησης. 

Η δεύτερη μεγάλη δυσκολία αφορά στην έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία 
στις 24 Φεβρουαρίου, στα τέλη του πρώτου από τους τέσσερις μήνες του 
προγράμματος, και κυρίως στις  οικονομικές συνέπειες για επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά, οι οποίες καθίσταντο ολοένα και εντονότερες παράλληλα με 
την πορεία διεξαγωγής της έρευνας.  Το γεγονός αυτό, προκάλεσε επιπλέον 
ανησυχίες στον επιχειρηματικό κόσμο λόγω του κύματος ακρίβειας, επιτείνοντας 
το πρόβλημα διαθεσιμότητας και προθυμίας συμμετοχής σε μια ερευνητική 
διαδικασία. Ωστόσο, ταυτόχρονα, επανήλθε στην επικαιρότητα το προσφυγικό 
ζήτημα στην Ευρώπη και επαναδιατυπώθηκε το ζήτημα της σπουδαιότητας 
της απασχόλησης και της ένταξης για όλους αδιακρίτως τους εκτοπισμένους 
πληθυσμούς εμπλουτίζοντας την επιχειρηματολογία και τον προβληματισμό 
αμφότερων των πλευρών της συνέντευξης.

Συνοψίζοντας, λόγω όλων αυτών των παραγόντων, μολονότι ο αρχικός 
σχεδιασμός στα τέλη του 2021 και στις αρχές του 2022 προέβλεπε τη δια 
ζώσης διεξαγωγή των συνεντεύξεων, εν τέλει εκτός ολίγων εξαιρέσεων οι 
περισσότερες από αυτές πραγματοποιήθηκαν είτε διαδικτυακά είτε μέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας είτε τηλεφωνικά.
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Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα ακολουθήσει σχηματικά τη 
διάταξη των μερών του ερωτηματολογίου, όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο 
κεφάλαιο. 

4.1 Δημογραφικά και βιογραφικά 
δεδομένα

4.1.1 Στοιχεία στο πρόσωπο του πληροφορητή

Σε ό,τι αφορά στο πρόσωπο της πληροφορήτριας ή του πληροφορητή αυτό 
προέκυπτε κατά κανόνα έπειτα από την πρώτη επίσημη επικοινωνία με την 
επιχείρηση, μέσω της οποίας οριζόταν η ημερομηνία και το πρόσωπο της 
συνέντευξης. Συνήθως επρόκειτο για τον ιδιοκτήτη/τρια της επιχείρησης 
(27/41), ενώ δεν έλλειψαν και οι περιπτώσεις που τη συνέντευξη παραχώρησε 
η/ο Υπεύθυνος Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού (7) εκ των οποίων ο ένας σε 
επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων, ο Γενικός Διευθυντής (3), ο Operations Manager, 
η Communication and event Manager, η Υπεύθυνη Λογιστηρίου ή ο Υπεύθυνος 
Παραγωγής. Τέλος σε ό,τι αφορά στο φύλο, στις περισσότερες περιπτώσεις 
επρόκειτο για άντρες πληροφορητές (29/41).

4.1.2 Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας

Σχεδόν οι περισσότεροι κύριοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 
εκπροσωπήθηκαν στην έρευνα και ειδικότερα: εμπορία και καθαρισμοί 
χαλιών/ ταπητοκαθαριστήρια, παραγωγή και εμπορία ειδών ζαχαροπλαστικής, 
εμπόριο αγροεφοδίων, εστίαση, στεγνοκαθαριστήρια, ξενοδοχεία-τουριστικές 
επιχειρήσεις, ζαχαροπλαστείο, λογιστικές-μεσιτικές-ασφαλιστικές υπηρεσίες, 
βιομηχανία υλικών συσκευασίας, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, προμήθεια 
σούπερ μάρκετ, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί και ενοικίασης αυτοκινήτων, 
εξόρυξη αδρανών υλικών/ λατομείο, βιομηχανία-εμπορία τροφίμων, κατασκευές, 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, κατασκευή και εμπορία επίπλων, υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, βιοτεχνία γεωργικών μηχανημάτων, ζωοτροφές και γεωργικά 
εφόδια, παραγωγή και επεξεργασία κρέατος, ανακύκλωση, τεχνική εταιρεία, 
σπόροι και σπορόφυτα, εμπόριο παιδικών ενδυμάτων-βαπτιστικά, κατασκευή 
και εμπορία ιατρικών ειδών, βιομηχανία κονσερβοποιίας τροφίμων, καλλιέργεια 
και μεταποίηση βιολογικών προϊόντων, αστική συγκοινωνία.
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4.1.3 Μέγεθος επιχείρησης

Το εύρος του μεγέθους των επιχειρήσεων του δείγματος σε ό,τι αφορά το μόνιμο/ 
τακτικό προσωπικό (και όχι το εποχικά ή προσωρινά προσαυξημένο ανάλογα 
με τις έκτακτες ανάγκες) εκτείνεται από μόλις έναν έως και 780 εργαζόμενους. 
Εκτός από την περίπτωση του μοναδικού ομίλου επιχειρήσεων με 6.000 
εργαζόμενους, στις υπόλοιπες 40 επιχειρήσεις του δείγματος εργάζονται κατά 
μέσο όρο 120 άτομα. Ειδικότερα, εκτός από πέντε επιχειρήσεις που απασχολούν 
240, 270, 656, 700 και 780 άτομα αντίστοιχα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
απασχολούνται λιγότερα από 100 άτομα, ενώ σε  11 επιχειρήσεις ο αριθμός των 
εργαζομένων είναι μικρότερος των 10 ατόμων. 

4.2 Εμπειρία και γνώση στο θέμα 
της απασχόλησης προσφύγων

Ένα πρώτο γενικό συμπέρασμα είναι ότι η απασχόληση προσφύγων είναι πολύ 
περιορισμένο φαινόμενο, εφόσον ένας πολύ μικρός αριθμός επιχειρήσεων 
απασχολεί σήμερα ή έχει έστω απασχολήσει στο παρελθόν πρόσφυγες 
ή αιτούντες άσυλο. Ένα δεύτερο γενικό συμπέρασμα είναι ότι πιο συχνή 
διαπιστώνεται η απασχόληση μεταναστών, κυρίως από γειτονικές χώρες και δη 
από την Αλβανία.

4.2.1 Σημερινή ή πρόσφατη απασχόληση προσφύγων στην 
επιχείρηση και σε επιχειρήσεις του κλάδου της περιοχής

Στον όμιλο επιχειρήσεων του δείγματος απασχολούνται σήμερα συνολικά 50 
πρόσφυγες με εποχικές συμβάσεις έξι μηνών, οι οποίοι προέρχονται από τη 
Συρία, το Αφγανιστάν και την Υποσαχάρια Αφρική και αντιπροσωπεύουν το 
0,8% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων του ομίλου. 

Στο πρόσφατο παρελθόν, ένας μικρός αριθμός προσφύγων από το Καμερούν 
απασχολήθηκε  με μηνιαίες συμβάσεις σε μια επιχείρηση, η οποία όμως στις 16 
Μαΐου 2022 προσέλαβε δύο πρόσφυγες από το Κονγκό με σύμβαση δοκιμαστικής 
εργασίας για την εκπαίδευσή τους, με σκοπό την άμεση μετατροπή τους σε 
συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η γνωριμία με τους εν λόγω εργαζόμενους έγινε 
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στο πλαίσιο της πρόσφατης δράσης «Career4all12» στην Καρδίτσα στις 12 
Μαΐου 2022. Μέσα από την ίδια ακριβώς δράση μια άλλη επιχείρηση στην ίδια 
περιοχή, η οποία απασχολεί ήδη Αλβανούς εργαζόμενους, ήρθε σε επαφή με 
ενδιαφερόμενους και επίκειται να προβεί στην πρόσληψη σημαντικού αριθμού 
προσφύγων εντός του Ιουνίου. 

Επιπλέον, ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη βρίσκεται σε διαδικασία πρόσληψης 
προσφύγων για εποχική απασχόληση, αλλά ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί ο 
ακριβής αριθμός και η εθνικότητά τους. Στεγνοκαθαριστήριο στην Ήπειρο, όπου 
απασχολήθηκαν πρόσφατα δύο αιτούντες άσυλο από Πακιστάν και Μπαγκλαντές 
για πέντε μόλις μήνες, αναζητά να προσλάβει άμεσα πρόσφυγα μέσα από το 
πρόγραμμα HELIOS. Σε λατομείο στη Θεσσαλία έχει προσληφθεί πρόσφυγας από 
το Ιράκ με σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης από τον Νοέμβριο 
του 2021, ενώ σε ξενοδοχείο σε ορεινή περιοχή των Ιωαννίνων απασχολείται επί 
τριετία πρόσφυγας από τη Συρία με σύμβαση αορίστου χρόνου. Με σύμβαση 
αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης εργάζονται και τρεις Αφγανοί πρόσφυγες 
από το 2020 σε βιομηχανία υλικών συσκευασίας στην περιοχή της Κρήτης. 

Τέλος, σε ταπητοκαθαριστήριο στα Ιωάννινα απασχολήθηκαν πρόσφατα για 
τρίμηνη εποχική εργασία τρεις Κούρδοι πρόσφυγες διαμένοντες αρχικά σε 
ανοιχτή δομή φιλοξενίας και εν συνεχεία σε ξενοδοχείο της περιοχής, οι οποίοι 
στη χώρα καταγωγής τους εργάζονταν ως επιπλοποιοί. Την ίδια ειδικότητα 
κατείχε Σύρος πρόσφυγας με μεγάλη εμπειρία στο επάγγελμα κατά τη μακρά 
προηγούμενη διαμονή και εργασία του στην Τουρκία, ο οποίος απασχολήθηκε 
σε βιοτεχνία επίπλων στα Τρίκαλα για μικρό χρονικό διάστημα κατά το 2021. 

Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις των ερωτώμενων για τη συχνότητα και το εύρος 
της πιθανής απασχόλησης προσφύγων σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις του 
κλάδου σε τοπικό επίπεδο, μάλλον επιβεβαιώνεται η γενικότερη εικόνα της 
σπάνιας και σε μικρή κλίμακα πρόσληψης εργαζομένων από τη συγκεκριμένη 
κατηγορία αλλοδαπών παρά τις διαπιστωμένες κενές θέσεις εργασίας σχεδόν 
σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Εκτός από την κυρίαρχη 
άποψη ότι δεν απασχολούνται καθόλου πρόσφυγες σε επιχειρήσεις του ίδιου 
κλάδου σε τοπικό επίπεδο, δόθηκαν επιπλέον και οι εξής απαντήσεις:

Γνωρίζω κάποιους λίγους πρόσφυγες από τη Συρία που απασχολούνται 
στο χώρο της οικοδομής εδώ στα Χανιά (ερωτ. 11, Κρήτη).

Μια γειτονική εμπορική εταιρεία απασχολεί έναν πρόσφυγα που έχει 
προσλάβει μέσω ΟΑΕΔ (ερωτ. 7, Ήπειρος). 
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Απασχολούνται λίγοι Ιρακινοί και ελάχιστοι Σύριοι στον κλάδο της 
εστίασης (ερωτ. 16, Κρήτη). 

Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό γύρω στο 10% που είναι αλλοδαποί από 
Αλβανία και Βουλγαρία, αλλά όχι πρόσφυγες. Όσον αφορά στους 
πρόσφυγες υπάρχουν κάποιοι μετρημένοι στα δάκτυλα (ερωτ. 12, Κρήτη).

Ναι, η πρόσληψη προσφύγων στην περιοχή της Καρδίτσας είναι γεγονός 
και τον τελευταίο καιρό υπάρχει σχετική κινητοποίηση, απασχολούνται 
και σε ξενοδοχεία και σε εστιατόρια (ερωτ. 24, Θεσσαλία).

Στο συγκεκριμένο κλάδο [αγροτοκτηνοτροφικό] απασχολούνται πρόσφυγες 
μόνο σαν εργάτες γης μολονότι ο αριθμός τους εδώ στο Λασίθι είναι 
μειωμένος κατά 1/3 σε σχέση με το 2021 (ερωτ. 30, Κρήτη).

Συχνά, πριν προλάβει να διατυπωθεί από τους συνεντευκτές/τριες η σχετική 
ερώτηση, οι πληροφορητές/τριες έκαναν οι ίδιοι διευκρινίσεις ως προς την τυχόν 
απασχόληση εν γένει Πολιτών Τρίτων Χωρών χωρίς προσφυγικό προφίλ στις 
επιχειρήσεις τους. Σε αυτές - αλλά και σε συναφείς επιχειρήσεις του κλάδου 
της περιοχής - προκύπτει ότι απασχολείται μεγάλος αριθμός μεταναστών από 
γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως από την Αλβανία, σε ποσοστά που σε 
ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ή και σπανιότερα υπερβαίνουν ακόμη και το 20% 
του συνολικού αριθμού των εργαζομένων της εταιρείας. Με συμβάσεις εργασίας 
διάρκειας από λίγους μήνες μέχρι και πλέον των 20 ετών, οι μετανάστες αυτοί 
προέρχονται -εκτός από την Αλβανία- από χώρες όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, 
η Λευκορωσία, η Ρωσία, η Ουκρανία, το Πακιστάν, η Ινδία και το Μπαγκλαντές. 

Στις απαντήσεις των πληροφορητών/τριων δεν παρατηρήθηκε μια ισχυρή ή διαυγής 
τάση προτίμησης μεταξύ είτε των προσφύγων είτε μεταναστών, ωστόσο σε μερικές 
περιπτώσεις ειπώθηκε διευκρινιστικά ότι η πρόσληψη Πολιτών Τρίτων Χωρών 
εργαζομένων καθίσταται αναγκαία λόγω της απροθυμίας Ελλήνων εργαζομένων ή 
της ανεπάρκειας του αριθμού των ενδιαφερομένων ημεδαπών για την κάλυψη των 
αναγκών της επιχείρησης. Τέλος, αρκετές φορές έγινε αναφορά και στην προοπτική 
εισόδου μεγάλου αριθμού εκτοπισμένων από την Ουκρανία που απολαμβάνουν ειδικού 
καθεστώτος διεθνούς προστασίας και στις δυνατότητες απορρόφησής τους στο μέλλον 
από επιχειρήσεις της χώρας: «έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η προοπτική απασχόλησής 
τους, δεδομένου ότι γνωρίζουν περισσότερες γλώσσες» (ερωτ. 24, Θεσσαλία).
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4.2.2 Δίκτυο εύρεσης προσωπικού 
με προσφυγικό υπόβαθρο 

Στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που απάντησαν θετικά στην ερώτηση για 
πρόσφατη ή και νυν απασχόληση προσφύγων, ζητήθηκε αφενός να διευκρινιστεί μέσα 
από ποιες οδούς ή μηχανισμούς αναζήτησαν και εν τέλει βρήκαν τους κατάλληλους 
εργαζόμενους και αφετέρου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των δικτύων. 
Από το σύνολο των σχετικών απαντήσεων προκύπτει το εξής διπλό συμπέρασμα. 

Πρώτον, η διερεύνηση της προοπτικής πρόσληψης από τις τάξεις των 
προσφυγικών πληθυσμών επαφίεται σε μεγάλο βαθμό στα προσωπικά δίκτυα 
των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, που σε τοπικό επίπεδο  συνεπάγονται 
σχεδόν πάντοτε την εμπλοκή γνωστού προσώπου-εργαζομένου σε κάποια 
από τις ΜΚΟ της περιοχής. Αυτά τα προσωπικά δίκτυα καταλήγουν συχνά σε 
πρωτοβουλίες ή προγράμματα προώθησης της απασχόλησης του Διεθνούς 
Οργανισμού Μετανάστευσης, όπως  το πρόγραμμα HELIOS. 

Η γενικότερη εικόνα που διαμορφώνεται περιγράφεται με σαφήνεια από 
εργοδότη στην περιοχή των Τρικάλων με πρόσφατη θετική εμπειρία βραχύβιας 
απασχόλησης πρόσφυγα από τη Συρία:

Δεν ξέρω πώς να ψάξω στον προσφυγικό πληθυσμό, όπως και πολλοί άλλοι 
ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι. Έχουμε πλήρη άγνοια για τη συγκεκριμένη 
δεξαμενή και τις προοπτικές της (ερωτ. 17, Θεσσαλία).

Ο ίδιος μάλιστα εν συνεχεία διευκρίνισε ότι ήρθε σε επαφή με τον υποψήφιο 
εργαζόμενο μέσω γνωστού του εργαζόμενου σε ΜΚΟ στην περιοχή, ο οποίος 
μέσω Αναπτυξιακής Εταιρείας της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΑΝΚΑ Καρδίτσας) 
παρείχε και την κατάλληλη διερμηνεία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Η 
σημαντικότητα της αρωγής με διερμηνεία κατά την πρώτη επαφή/γνωριμία 
ή και κατά τη συνέντευξη επισημάνθηκε σε αρκετές άλλες περιπτώσεις, στις 
οποίες επιπλέον τονίστηκε η σπουδαιότητα της διοργάνωσης δράσεων 
απασχολησιμότητας “Ημέρες Καριέρας” ( Job Fairs, Welcome Weeks, Career4all). 

Σε μια και μόνο περίπτωση, η πρόσληψη προέκυψε από απάντηση του 
ενδιαφερόμενου πρόσφυγα σε σχετική αγγελία της επιχείρησης, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις η προσωπική δικτύωση αφορούσε στην ευθεία προσέγγιση είτε 
ενός πρόσφυγα ήδη εργαζόμενου σε άλλη ομοειδή επιχείρηση της περιοχής, είτε 
σε κάποιον επαγγελματία σχετικό με θέματα απασχόλησης (tour operator). 
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Σε δύο περιπτώσεις που εταιρεία αποτάθηκε στον ΟΑΕΔ, δεν προτάθηκε ούτε 
συγκεκριμένο πρόσωπο πρόσφυγα εργαζομένου, ούτε κάποιο δίκτυο αναζήτησης 
εργαζομένων από τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή εβδομάδα. Σε άλλη μάλιστα 
περίπτωση ο πληροφορητής (ερωτ. 27) σημείωσε ότι η εταιρεία απευθύνθηκε στο 
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου 
του δηλώθηκε άγνοια για την ύπαρξη δικτύων εύρεσης προσφύγων εργαζομένων. 

Μόνο σε μια απάντηση αναφέρθηκε ότι έγινε απευθείας επικοινωνία με ΜΚΟ της 
περιοχής των Αθηνών, με σκοπό να έρθει η εταιρεία βιολογικών προϊόντων σε 
επαφή με πρόσφυγες που τυχόν ενδιαφέρονταν να μετακινηθούν στην περιφέρεια 
της χώρας, αλλά χωρίς αποτέλεσμα: 

Με είχαν καλέσει από κάποια ΜΚΟ για να έρθουμε σε επαφή, δεν θυμάμαι 
πλέον το όνομά της. Θα βρισκόμασταν εδώ στην επιχείρηση να μιλήσουμε 
για την πρόσληψη προσφύγων, ωστόσο δεν έγινε ποτέ αυτή η συνάντηση 
(ερωτ. 40, Θεσσαλία). 

4.2.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από 
την απασχόληση προσφύγων

Στο σύνολο των πληροφορητών/τριών, ανεξάρτητα από την απασχόληση ή μη 
προσφύγων ή αιτούντων άσυλο στην επιχείρησή τους, τέθηκε το ερώτημα της 
επισήμανσης των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που συνεπάγεται 
η απασχόληση προσφύγων, σε σύγκριση ενδεχομένως και με τις άλλες δύο 
κύριες κατηγορίες εργατικού πληθυσμού, δηλαδή τους ημεδαπούς και τους 
«οικονομικούς» μετανάστες.

Σε ό,τι αφορά στα μειονεκτήματα, η έλλειψη σταθερότητας στην απασχόληση 
και η προσωρινότητα στην κάλυψη μιας θέσης εργασίας προβληματίζουν την 
πλειονότητα των επιχειρήσεων και ακολουθούν οι δυσκολίες που απορρέουν από 
την ελλιπή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τη γραφειοκρατία που περιβάλει 
το καθεστώς διαμονής και εργασίας των προσφύγων. Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει πληροφορητής από την Κρήτη:

Το βασικό μειονέκτημα είναι ότι οι περισσότεροι κάθονται λίγο διότι 
συνήθως χρησιμοποιούν την εργασία σαν πάτημα για να φύγουν για 
άλλες χώρες. Δεν υπάρχει δυστυχώς σταθερότητα. Αυτό είναι μεγάλο 
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πρόβλημα. Άλλα εμπόδια που και αυτά δημιουργούν προβλήματα είναι ότι 
αρκετοί δεν μιλούν τη γλώσσα και επίσης η γραφειοκρατία σε σχέση με 
τα χαρτιά τους (ερωτ. 1, Κρήτη). 

Συναφές μειονέκτημα είναι και η αιφνίδια αποχώρηση από την επιχείρηση, σε πολλές 
περιπτώσεις χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση του εργοδότη, ιδίως έπειτα από ένα 
σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα εργασίας, συνήθως - κατά την εκτίμηση των 
πληροφορητών - με σκοπό την συνέχιση της κινητικότητας προς άλλες βορειότερες 
ευρωπαϊκές χώρες προορισμού. Η εξέλιξη αυτή, εφόσον προηγουμένως η επιχείρηση 
έχει εκπαιδεύσει - συχνά μετ’ εμποδίων λόγω άγνοιας της ελληνικής γλώσσας - τον 
πρόσφυγα εργαζόμενο, συνοδεύεται και από ένα αίσθημα ματαίωσης. Η απασχόληση 
προσφύγων και αιτούντων άσυλο συνεπάγεται μιας μορφής περαιτέρω «επένδυσης» 
για τον εργοδότη σε σύγκριση με τους μακροχρόνια διαμένοντες μετανάστες ή τους 
ημεδαπούς εργαζομένους, η οποία ενίοτε παρεκκλίνει και των τυπικών συμβατικών 
του υποχρεώσεων στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης. 

Τα δυο παιδιά ήταν καλά και ήθελαν να μάθουν. Τους βρήκα σπίτι και 
τους παρείχα κάποια γεύματα, αλλά έφυγαν ξαφνικά. Αν είχαν σκοπό να 
μείνουν θα τους κρατούσα. Είναι πρόβλημα το γεγονός ότι είναι σε ένα 
μεταβατικό στάδιο, η Ελλάδα είναι πέρασμα, δεν θα μείνουν εδώ. Πήγε 
τζάμπα και η εκπαίδευση που τους παρείχα (ερωτ. 2, Ήπειρος). 

Ο φόβος και η ανησυχία της εργοδοτικής πλευράς για την αστάθεια στην 
απασχόληση και την αιφνίδια ή απλά σύντομη αποχώρηση από την επιχείρηση 
υποχωρεί, όταν υπάρχουν ενδείξεις για μονιμότητα της διαμονής στην περιοχή:

Εάν ένας πρόσφυγας έρθει με την οικογένειά του σε ένα προορισμό, 
προκαλεί μεγαλύτερη ασφάλεια στους εργοδότες καθώς αισθάνονται 
ότι λόγω οικογένειας οι πιθανότητες να αποχωρήσει είναι λιγότερες 
(ερωτ. 25, Κρήτη).

Υπό την έννοια αυτή η μόνιμη εγκατάσταση όλης της προσφυγικής οικογένειας 
στην περιοχή της επιχείρησης, θεωρείται ότι διευκολύνει εν γένει την ένταξη 
στην απασχόληση, εφόσον υπάρχει έτσι η δυνατότητα για εργασία προς 
κάλυψη διαφορετικών (εποχικών) αναγκών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου 
σε διαφορετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 
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Η έλλειψη ειδίκευσης και κατάρτισης αναφέρεται ως μειονέκτημα μόνο για 
συγκεκριμένες επαγγελματικές απαιτήσεις ορισμένων θέσεων εργασίας, οι 
οποίες βεβαίως θα εγείρονταν για οποιονδήποτε εργαζόμενο ανεξαρτήτως 
καταγωγής. Με τη διαφορά βεβαίως ότι στην περίπτωση των γηγενών υπάρχει 
θεωρητικά η δυνατότητα της απόδειξης της πιστοποίησης των απαραίτητων 
προσόντων, κάτι που δεν είναι αυτονόητο στην περίπτωση των προσφύγων. 

Η ανεπάρκεια στη χρήση της ελληνικής γλώσσας αναφέρεται πολύ συχνά στις 
απαντήσεις των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, σπανιότερα όμως ως το 
κυρίαρχο μειονέκτημα της απασχόλησης προσφύγων. Ωστόσο, η προτεραιοποίηση 
και κυρίως η έκταση της αρνητικής επίδρασης της έλλειψης γνώσης της 
ελληνικής γλώσσας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το αντικείμενο της εκάστοτε 
συγκεκριμένης εργασίας και με το επίπεδο ειδίκευσης που αυτή απαιτεί. Όπως 
σημειώνει εργοδότης σε επιχείρηση που απασχολεί ήδη πρόσφυγες: 

Το βασικό μειονέκτημα είναι η γλώσσα. Δεν μιλάνε Ελληνικά και οι 
Έλληνες δεν μιλάνε Αγγλικά, οπότε είναι δύσκολο να δουλέψουν μαζί. 
Βέβαια δεν είναι δύσκολη η δουλειά μας, είναι χειρωνακτική, ίσως αν 
μάθαιναν την ορολογία της δουλειάς στα ελληνικά θα μπορούσαν να 
συνεννοηθούν και να δουλέψουν μαζί (ερωτ. 5, Κρήτη).

Πράγματι, στο σύνολο του δείγματος, όχι μόνο δεν προκύπτει ότι η γλώσσα 
είναι αξεπέραστο εμπόδιο, αλλά θεωρείται και δευτερεύουσας πολλές φορές 
σημασίας, εάν υπάρχει έστω στοιχειώδης γνώση της αγγλικής:

Συνήθως οι πρόσφυγες δεν μιλάνε Ελληνικά, αλλά εάν μιλάνε έστω 
λίγα Αγγλικά δεν υπάρχει πρόβλημα να εργαστούν (ερωτ. 16, Κρήτη) 
(ερωτ. 18, Θεσσαλία).

Η μόνη δυσκολία η οποία σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα και σίγουρα δεν αποτελεί πρόβλημα είναι η γλώσσα (ερωτ. 23, 
Θεσσαλία).

Άλλωστε, λίγες είναι οι θέσεις εργασίας που η καλή γνώση της ελληνικής ή της αγγλικής 
γλώσσας είναι απολύτως αναγκαία (π.χ. front desk ξενοδοχείου), ενώ σε όλες τις υπόλοιπες 
αρκεί η μέτρια γνώση μιας από τις δύο (ερωτ. 20, Κρήτη). Μάλιστα, η γνώση της μητρικής 
ή και μιας άλλης γλώσσας (πλην της ελληνικής και της αγγλικής) αναφέρεται σε μια 
περίπτωση ως πλεονέκτημα για τον ξενοδοχειακό κλάδο (ερωτ. 35, Ήπειρος). 
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Ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν με τη διαφορετική κουλτούρα αναφέρονται 
σπανιότατα στις απαντήσεις των πληροφορητών/τριών και μάλιστα όχι ως 
ανυπέρβλητο πρόβλημα, αλλά μάλλον σαν ζητήματα προς διευθέτηση.

Έχω ακούσει περίπτωση να σταματάνε την εργασία για τσάι ή προσευχή. 
Επίσης, ένα άλλο μειονέκτημα είναι πως δεν συμπίπτουν οι αργίες των 
μουσουλμάνων με αυτές των ορθοδόξων, οπότε μπορεί να απουσιάζουν 
από τη δουλειά. Βέβαια είναι μηδαμινά θέματα αυτά, αλλά τα έχω ακούσει 
(ερωτ. 8, Ήπειρος).

Οι θρησκευτικές διαφορές εφόσον δεν εκδηλώνονται στον εργασιακό χώρο 
δεν προκαλούν πρόβλημα ούτε στον κλάδο του τουρισμό, όπου απαιτείται 
μεγάλη διακριτικότητα και ανεκτικότητα στην εξωτερική εμφάνιση και 
στη πολιτισμική διαφορετικότητα (ερωτ. 20, Κρήτη).

Η γραφειοκρατία και οι ουσιαστικές απαιτήσεις των εγγράφων προβληματίζουν 
αρκετές επιχειρήσεις, όμως μόνον για κάποιες λίγες από αυτές αποτελούν 
τα σημαντικότερα μειονεκτήματα ως προς την απασχόληση προσφύγων. 
Ωστόσο, δεν λείπουν εντελώς και επισημάνσεις ότι η απουσία προσφύγων σε 
επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού σε μια περιοχή οφείλεται εξ ολοκλήρου 
στη γραφειοκρατία που περιβάλλει τα έγγραφα εργασίας και ασφάλισης (ερωτ. 
28, Κρήτη). Άλλοι πληροφορητές/ τριες διευκρινίζουν:

Το κύριο πρόβλημα σχετίζεται με τα έγγραφά τους. Μπορεί να μην 
είναι πλήρη, κάτι να λείπει και να υπάρχει δυσκολία να προσληφθούν 
(ερωτ. 16, Κρήτη).

Ένας λόγος που κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να μην προχωρούσαν σε 
πρόσληψη προσφύγων είναι ότι νοιώθουν ανασφάλεια με το νομικό 
πλαίσιο πρόσληψης, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (ερωτ. 24, 
Θεσσαλία).

Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι η κατοχή προσωρινών πολλώ δε μάλλον 
οριστικών τίτλων διαμονής, συνεπάγεται και την ισχυρότερη αξίωση για νόμιμη 
εργασία από την πλευρά των εργαζομένων, γεγονός που εμφανίζεται ως 
πρόβλημα σε ελάχιστες περιπτώσεις, ιδίως σε τομείς όπως ο αγροτικός όπου 
η ανασφάλιστη εργασία είναι σχεδόν απόλυτα κυρίαρχη:

ΚΙΝΗΤΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ένα άλλο θέμα είναι ότι οι πρόσφυγες θέλουν εργόσημο, ενώ οι Έλληνες 
δεν θέλουν γιατί προτιμούν να εργαστούν χωρίς ασφάλιση στα χωράφια 
(ερωτ. 40, Θεσσαλία). 

Υπεύθυνη λογιστηρίου σε επιχείρηση της Θεσσαλίας αξιολογεί η ίδια ως 
«μειονεκτικό» το γεγονός ότι οι πρόσφυγες ανέχονται αρκετά δύσκολες 
καταστάσεις λόγω της μεγάλης ανάγκης για εργασία. 

Βέβαια, ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος προτίμησης τους […] 
επειδή είναι διατεθειμένοι να κάνουν και πιο βαριές δουλειές, τις 
οποίες ο γηγενής πληθυσμός αρνείται. Η φύση της δουλειάς είναι 
δύσκολη και βρώμικη αλλά θα δουλέψουν σκληρά και δεν θα φύγουν 
αντίθετα με τον γηγενή πληθυσμό που δεν κάθεται για πολύ στη 
δουλειά (Ερωτ. 3, Θεσσαλία).

Πράγματι, αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις που η 
συζήτηση κατέληξε σε σχόλια του τύπου «οι πρόσφυγες κάνουν δουλειές 
που οι Έλληνες αποφεύγουν», μια τέτοια επισήμανση έλαβε περισσότερο 
χαρακτηριστικά ερμηνείας της επιτακτικής αναγκαιότητας να αντληθούν 
υποψήφιοι προς εργασία και από τις τάξεις των προσφύγων, παρά ανάδειξης 
κάποιου τύπου «πλεονεκτήματος» στο πλαίσιο ενός άρρητου ανταγωνισμού 
μεταξύ Πολιτών Τρίτων Χωρών και ημεδαπών  ως προς την κάλυψη των κενών 
θέσεων εργασίας. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ξενοδόχος και μέλος της 
διοίκησης της τοπικής εργοδοτικής οργάνωσης:  

Υπάρχει τεράστια ανάγκη από εργατικά χέρια και το βασικό πλεονέκτημα 
είναι ότι οι πρόσφυγες μπορούν ακριβώς να καλύψουν ανάγκες που δεν 
μπορούν να καλυφθούν εύκολα (ερωτ. 13, Κρήτη). 

Επομένως καλύπτουν σίγουρα κενά και ανάγκες (ερωτ. 15, Κρήτη).

Ούτε σαφής προτίμηση ημεδαπών έναντι προσφύγων ή μεταναστών διαπιστώνεται 
στο σύνολο του δείγματος, μολονότι η εθνική προτίμηση για λόγους πρακτικούς 
(γλώσσα) ή συναισθηματικούς/ ιδεολογικούς προτάσσεται σε κάποιες λίγες 
περιπτώσεις, εν γνώσει ωστόσο της γενικότερης απροθυμίας ή ανεπάρκειας των 
Ελλήνων εργαζομένων ως προς την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας. 
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Ένα βασικό μειονέκτημα από την απασχόληση γενικά αλλοδαπών, όχι 
απαραίτητα προσφύγων, είναι ίσως πως δεν είναι καλό να καταλαμβάνουν 
θέσεις στις οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να απασχολούνται ντόπιοι 
[…] από την άλλη όμως υπάρχουν πολλές κενές θέσεις, επομένως το 
κύριο πλεονέκτημα είναι ότι οι αλλοδαποί καλύπτουν ανάγκες οι οποίες 
αλλιώς δεν μπορούν να ικανοποιηθούν (ερωτ. 32, Κρήτη). 

«Για μένα όλοι είναι ίδιοι. Είναι όλοι άνθρωποι και δεν εντοπίζω πλεονεκτήματα ή 
μειονεκτήματα της μιας ομάδας έναντι της άλλης» δηλώνει εκπρόσωπος τεχνικής 
εταιρείας στην Κρήτη (ερωτ. 31). Το συγκεκριμένο μοτίβο έχει προταχθεί σε 
αρκετό αριθμό απαντήσεων στη σχετική ερώτηση, ανεξάρτητα εάν στη συνέχεια 
υπήρξε μια έμφαση σε κάποιο «θετικό» ή «αρνητικό» παρεπόμενο από την εργασία 
προσφύγων. Δεν έλειψε δε και η αναφορά στον «ανθρωπισμό» ως κίνητρο για 
την πρόσληψη προσφύγων «καθώς οι εργοδότες της χώρας μας πρέπει να τους 
βοηθήσουν σε αυτή τη μεταβατική φάση που βρίσκονται» (ερωτ. 24, Θεσσαλία). 

Πληροφορητές/ τριες που απασχολούν ήδη πρόσφυγες εκφράζονται συχνότερα 
με πολύ θετικότερο τρόπο:

Από την μέχρι τώρα εμπειρία μου μόνο πλεονεκτήματα έχω να μοιραστώ. 
Όλα είναι θετικά (ερωτ. 4, Ήπειρο).

Θεωρώ πώς δεν υπάρχουν μειονεκτήματα. Μόνο θετικά θα μπορούσα να 
σκεφτώ. Ένας πρόσφυγας θα μπορούσε να έχει υπόβαθρο στην εστίαση 
και να φέρει νέα γνώση και τεχνογνωσία αλλά και να δείξει κάποιες 
άλλες μεθόδους εργασίας (ερωτ. 8, Ήπειρος). 

Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις η αναφορά δεν γίνεται μόνο σε ένα 
πλεονέκτημα, αλλά επιχειρείται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία 
εκτείνεται σε πολλά επίπεδα:

Οι πρόσφυγες διευρύνουν τον τρόπο σκέψης μας, είναι πιο δεκτικοί 
να ενταχθούν στην ομάδα και να εκπαιδευτούν στο επάγγελμα του 
ξενοδοχοϋπάλληλου, διαθέτουν περιζήτητες γνώσεις όπως Γαλλικά, 
καθώς έχει αυξηθεί η ροή Γάλλων επισκεπτών (ερωτ. 25, Κρήτη). 
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4.3 Διαπίστωση δυσκολιών για την 
κινητικότητα και την εργασία 
προσφύγων

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο εξετάζεται κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμες 
θέσεις εργασίας στην επιχείρηση που θα μπορούσαν να καλυφθούν (και) από 
πρόσφυγες και οι λόγοι που εμποδίζουν μια τέτοια προοπτική. Ειδικότερα, 
διερευνώνται τα προβλήματα που ανακύπτουν από την (μετ)εγκατάσταση 
προσφύγων στις περιοχές της έρευνας από τα μεγάλα αστικά κέντρα της 
χώρας ή ενδεχομένως μια αντίστροφη πορεία προσέλκυσης των προσφύγων 
σε αυτά ιδίως στο περιβάλλον της πανδημίας. Τέλος, οι πληροφορητές/ τριες 
καλούνται να εκτιμήσουν γενικότερα τις προοπτικές απασχόλησης προσφύγων 
στις επιχειρήσεις του κλάδου τους σε τοπικό επίπεδο και να περιγράψουν 
τυχόν συντονισμένες και συλλογικές προσπάθειες σε κλαδικό (τοπικό ή εθνικό) 
επίπεδο για την ενίσχυση αυτών των προοπτικών.

4.3.1 Προσπάθεια κάλυψης κενών θέσεων εργασίας στην 
επιχείρηση από εργαζόμενους προσφυγικής καταγωγής

Σε περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος (22/41) υπάρχουν 
ή πρόκειται άμεσα να υπάρξουν ανάγκες για προσλήψεις εργαζομένων, οι 
οποίες κάλλιστα θα μπορούσαν να καλυφθούν από πρόσφυγες. Σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις η αναζήτηση των επιχειρήσεων επικεντρώνεται ήδη στη 
συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα εργαζομένων. 

Η θετική γνώμη για ή και η εμπειρία από την απασχόληση προσφύγων, η 
ανασφάλεια λόγω της εκτιμώμενης ελλιπούς σταθερότητας στην απασχόληση και 
ο μονόδρομος των προσωπικών επαφών για την πρόσληψη προσφύγων κυρίως 
μέσω του ΔΟΜ, είναι τα τρία χαρακτηριστικά που σκιαγραφούν το πεδίο κατά την 
περίοδο διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, η οποία υπενθυμίζεται ότι διεξήχθη 
την άνοιξη του 2022, σε μια εποχή του χρόνου κατά την οποία κατά κανόνα αυξάνει 
ο αριθμός των προσλήψεων σε πολλούς κλάδους στην επικράτεια της χώρας. 

Η επιλογή στο πρόσωπο του πρόσφυγα εργαζόμενου/ ης, γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια 
και με ίσους όρους όταν υπάρχει η δυνατότητα της επιλογής μεταξύ περισσοτέρων 
υποψηφίων. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται σε μια από τις απαντήσεις:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Βρίσκω εύκολα Έλληνες πάντα, δεν με ενδιαφέρει να προσλάβω πρόσφυγες 
μόνο και μόνο για να εργαστούν με λιγότερα χρήματα. Αν χρειαστεί 
γνωρίζω άτομα σε ΜΚΟ και μπορώ να απευθυνθώ σε αυτά οποτεδήποτε 
(ερωτ. 8, Ήπειρος). 

Σε αρκετές περιπτώσεις, μολονότι υπάρχουν τόσο κενές θέσεις όσο και θετική 
προδιάθεση από την επιχείρηση, η πρόσληψη προσφύγων προσκρούει στις απαιτήσεις 
των θέσεων υψηλής ειδίκευσης που προϋποθέτουν καλή χρήση της ελληνικής γλώσσας 
και συγκεκριμένη κατάρτιση (ερωτ. 6, Θεσσαλία), εφόσον επιπλέον οι θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης έχουν ήδη καλυφθεί ενίοτε με την αρωγή του ΔΟΜ (ερωτ. 3, Θεσσαλία). 

Με διαυγή τρόπο σε αρκετές απαντήσεις οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων 
εκφράζουν επιφύλαξη για την - εκ νέου πολλές φορές - πρόσληψη προσφύγων λόγω 
της ισχυρής υποψίας ότι η εργασιακή σχέση όχι μόνο δεν θα κρατήσει για πολύ, αλλά 
ενδεχομένως θα διακοπεί ακόμη και απροειδοποίητα στα μέσα της σεζόν:

Υπάρχουν τρεις κενές θέσεις στην παραγωγή. Το πρόβλημα είναι ότι γενικά 
δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, συγκεκριμένα όμως για την πρόσληψη 
προσφύγων το πρόβλημα είναι ότι συνήθως κάθονται λίγο, δεν υπάρχει η 
σταθερότητα που χρειαζόμαστε (ερωτ. 1, Κρήτη).

Υπάρχει μία κενή θέση για σίδερο και πλύσιμο αλλά δύσκολα θα ξαναπροσλάμβανα 
κάποιον πρόσφυγα στην επιχείρηση. Είναι τίμιοι και εργατικοί αλλά δεν θα 
μπορούσα να τους εμπιστευτώ, είναι εφήμεροι (ερωτ. 2, Ήπειρος).

Υπάρχουν πολλές κενές θέσεις σε όλες τις ειδικότητες για όλη τη σεζόν, 
όμως σε περίπτωση αποχώρησής τους η αναπλήρωσή τους στη μέση της 
σεζόν θα δημιουργούσε πρόβλημα στην επιχείρηση (ερωτ. 28, Κρήτη). 

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι σε μια και μόνον περίπτωση πληροφορητή/τριας 
(ερωτ. 25, Κρήτη), ο οποίος διατηρεί ξενοδοχειακή μονάδα με πολλές κενές θέσεις 
ανειδίκευτης εργασίας (σε τομείς όπως επισιτισμός, service, οροφοκομία) αναφέρθηκε 
ως πρόβλημα ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή η εποχικότητα της προσφερόμενης 
εργασίας, εφόσον οι υποψήφιοι πρόσφυγες «προτιμούν απασχόληση μεγαλύτερης 
διάρκειας»13 . 

ΚΙΝΗΤΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

13 Περισσότερα για το θέμα αυτό στο αμέσως επόμενο υποκεφάλαιο.
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Η μονοκρατορία των προσωπικών επαφών και της δικτύωσης με συγκεκριμένες 
ΜΚΟ, επιβεβαιώνεται από τις απαντήσεις ως ο μοναδικός ή έστω ο πλέον 
ενδεδειγμένος τρόπος εξεύρεσης προσωπικού στις επιχειρήσεις που την εποχή της 
έρευνας αναζητούσαν προσωπικό. Η ευθεία αναφορά στο πρόγραμμα HELIOS ή στον 
ΔΟΜ καταγράφεται στις μισές από τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που αναζητούν 
εργαζόμενους (και) από τον προσφυγικό πληθυσμό της χώρας.

Από τον Ιούλιο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα υπάρχουν πολλές θέσεις 
για εργάτες θερμοκηπίου. Εγώ βάζω αγγελίες στις τοπικές εφημερίδες 
και το ραδιόφωνο. Αν δεν βρω τίποτα, τότε απευθύνομαι στον ΔΟΜ 
(ερωτ. 33, Κρήτη). 

Χωρίς κανάλια επικοινωνίας υπάρχει δυσκολία στην εύρεση τρόπων εντοπισμού 
προσφυγικού πληθυσμού (ερωτ. 26, Κρήτη), ενώ εν αγνοία κάποιου συγκεκριμένου 
και οργανωμένου τρόπου προσέλκυσης υποψηφίων προσφύγων η αναζήτηση γίνεται 
«στόμα με στόμα» (ερωτ. 16, Κρήτη).  

Τέλος, ως βασικό πρόβλημα για την πρόσληψη προσφύγων αναφέρθηκε και η 
δυσκολία μετακίνησης από την πόλη εγκατάστασης προς το χωριό όπου βρίσκεται 
η (ξενοδοχειακή) επιχείρηση λόγω της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης. Εφόσον 
μάλιστα πρόκειται για μόνιμες και όχι για εποχικές θέσεις εργασίας, η λύση στο 
πρόβλημα περιλαμβάνει την απόφαση μόνιμης μετεγκατάστασης από την κοντινή 
επαρχιακή πόλη στην κοινότητα, όπου εδρεύει η επιχείρηση (ερωτ. 24, Θεσσαλία). 
Το ίδιο ισχύει και για την καθημερινή μετακίνηση από το κέντρο της πόλης προς τη 
Βιομηχανική Περιοχή ελλείψει ΙΧ αυτοκινήτου (ερωτ. 8, Ήπειρος) (ερωτ. 7, Ήπειρος). 

Αυτό ωστόσο το ζήτημα άπτεται ευθέως της κεντρικής προβληματικής σε σχέση με την 
εν γένει μετεγκατάσταση προσφύγων στην περιφέρεια της χώρας με σκοπό την εργασία. 

4.3.2 Προβλήματα μετεγκατάστασης προσφύγων στις
Περιφέρειες της έρευνας  

Ο ίδιος ξενοδόχος-πληροφορητής διευκρινίζει:

Οι υποψήφιοι πρόσφυγες δεν είναι πρόθυμοι να μετεγκατασταθούν στις 
κοινότητες κοντά στην επιχείρηση, γιατί η προσφορά εργασίας μπορεί να 
καλύπτει μόνο ένα μέλος της οικογένειας, ενώ στο αστικό κέντρο του νομού 
μπορεί να βρουν και τα υπόλοιπα μέλη εργασία (ερωτ. 24, Θεσσαλία).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Επιπρόσθετα όπως ήδη αναφέρθηκε, η προοπτική μετεγκατάστασης προσφύγων 
στην περιφέρεια προϋποθέτει μια ασφάλεια στην απασχόληση με αυξημένη διάρκεια 
στην εργασιακή σχέση, την οποία δεν προσφέρει σίγουρα η εποχική απασχόληση. 

Υπάρχει σίγουρα δυσκολία γιατί για να εγκατασταθεί ένας πρόσφυγας 
στο νησί επιθυμεί συχνά μια πιο μακροχρόνια εργασιακή σχέση (ερωτ. 
25, Κρήτη). 

Είναι πρόβλημα η ύπαρξη λιγότερων θέσεων στην επαρχία οι οποίες είναι 
συχνά εποχικές και δεν δίνουν την επιθυμητή στον πρόσφυγα σταθερότητα 
(ερωτ. 33, Κρήτη).

Οι πρόσφυγες προτιμούν τα μεγάλα αστικά κέντρα λόγω μεγαλύτερης 
διάρκειας στην εργασία σε σχέση για παράδειγμα με την Κρήτη όπου κατά 
κανόνα η διάρκεια απασχόλησης είναι εποχική (ερωτ. 26, Κρήτη). 

Όμως διαπιστώνεται ακόμη ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο μολονότι αφορά 
σε όλο τον εργατικό πληθυσμό της χώρας, είναι σαφώς οξύτερο στην περίπτωση 
των προσφύγων: η στέγαση. 

Το πρόβλημα αυτό14  αναφέρθηκε από τη μεγάλη πλειονότητα των ερωτώμενων ως το 
βασικότερο ή ως ένα από τα πλέον δυσεπίλυτα σε ό,τι έχει να κάνει με την κινητικότητα 
των προσφύγων προς την περιφέρεια της χώρας. Μάλιστα, η εν λόγω δυσκολία έχει να 
κάνει τόσο με την έλλειψη διαθέσιμων σπιτιών όσο και με τις υψηλές τιμές ενοικίασης.

Η βασική δυσκολία είναι η εύρεση στέγης. Τα σπίτια που είναι διαθέσιμα και 
σχετικά οικονομικά στην περιοχή είναι άσχημα και παλιά. Στους πρόσφυγες 
που απασχόλησα στο παρελθόν είχα βρει ο ίδιος σπίτι κοντά στην επιχείρηση 
(ερωτ. 2, Ήπειρος). 

Το βασικότερο πρόβλημα είναι η στέγαση. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια. 
Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο στις τουριστικές περιοχές, όπου πάρα 
πολλά σπίτια που διατίθεντο για αστικές μισθώσεις δίνονται πλέον μόνο για 
Airbnb (ερωτ. 16, Κρήτη). 

ΚΙΝΗΤΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

14 Τονίζεται ότι στην Επιδίωξη 5 (Δημιουργία ευκαιριών στέγασης) στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής 
για την κοινωνική ένταξη αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας προβλέπονται δύο 
ειδικές δράσεις: αφενός η σύνδεση των ευκαιριών στέγασης με εποχικές ευκαιρίες απασχόλησης στον 
τουριστικό κλάδο ή στον αγροτικό τομέα και αφετέρου η δημιουργία κινήτρων για τους ιδιοκτήτες 
κατοικιών, προκειμένου να εκμισθώσουν ακίνητα σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας. 
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Αν έρθει [ο πρόσφυγας] χωρίς να έχει βρει δουλειά από πριν ή χωρίς έστω 
ειδίκευση σε κάποιο επάγγελμα θα είναι δύσκολο να απορροφηθεί, εφόσον υπάρχει 
πρόβλημα στη στέγαση αλλά και τα ενοίκια είναι ακριβά (ερωτ. 37, Ήπειρος).

Υπάρχει σίγουρα δυσκολία να εγκατασταθεί ένας πρόσφυγας από το κέντρο 
προς ένα νησί λόγω στέγασης. Στην αρχή η επιχείρηση πρόσφερε διαμονή 
στους εργαζόμενους, αλλά στη συνέχεια ο αριθμός των εργαζομένων 
αυξήθηκε σημαντικά (ερωτ. 27, Κρήτη). 

Πολλές φορές λόγω της έλλειψης κατοικιών και των υψηλών ενοικίων στην πόλη της 
περιφέρειας, η μόνη δυνατή λύση είναι η ενοικίαση σπιτιών εκτός του αστικού ιστού 
(ερωτ. 35, Ήπειρος), όπου όμως γεννάται το πρόβλημα της μετακίνησης προς τον 
τόπο εργασίας, κατ’ αντίστροφη πορεία αυτή τη φορά. 

Στα χωριά και στις κωμοπόλεις της περιφέρειας επιπλέον αναδεικνύεται και το 
πρόβλημα της έλλειψης κατάλληλων σπιτιών για φιλοξενία οικογενειών και όχι 
τόσο το κόστος ενοικίασής τους (ερωτ. 40, Θεσσαλία και ερωτ. 30, Κρήτη). Εκεί 
παρατηρείται συχνά το ευρύτερα γνωστό φαινόμενο της φιλοξενίας μεγάλου 
αριθμού ατόμων σε ένα μικρό σπίτι και σε πολύ κακές συνθήκες διαβίωσης (ερωτ. 
1, Κρήτη και ερωτ. 4, Ήπειρος).  

Σε κάποιες περιπτώσεις λύση στο πρόβλημα της διαμονής στον κλάδο του 
τουρισμού δίνεται από τη δυνατότητα που έχουν οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 
για παροχή στέγασης και διατροφής στους εργαζόμενους τους, ιδίως σε αυτούς που 
δεν κατοικούν μόνιμα στην περιοχή, αλλά μετακινούνται για τις εποχικές ανάγκες της 
καλοκαιρινής σεζόν. Ακόμη όμως και αν παρέχεται στέγη - διατροφή από μεγάλες 
ξενοδοχειακές μονάδες αυτές οι παροχές αφορούν μονάχα στους εργαζόμενους και 
όχι στα μέλη της οικογένειάς τους, οπότε το γενικότερο πρόβλημα της στέγασης ως 
ανασταλτικός παράγοντας για τη μετεγκατάσταση προσφύγων στην περιφέρεια της 
χώρας παραμένει (ερωτ. 22, Κρήτη). 

Παρόλα αυτά δεν είναι απολύτως σαφής η εικόνα που διαμορφώνεται από τους 
πληροφορητές/τριες σε σχέση με τη διερεύνηση μιας κατ’ αντίστροφη πορεία 
τάσης επιστροφής ή έλξης προσφύγων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας 
από τις τρεις περιφέρειες της έρευνας. Κατ’ αρχάς, υπάρχουν κάποιες λίγες 
αναφορές στη διαιώνιση εν γένει της τάσης αστικοποίησης της χώρας, όπως 
ενδεικτικά:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Η κουλτούρα η ελληνική διώχνει μακριά όχι μόνο τους πρόσφυγες αλλά 
και τους γηγενείς προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Όμως υπάρχουν 
ευκαιρίες και στις μικρές πόλεις της περιφέρειας (ερωτ. 24, Θεσσαλία).

Οι πρόσφυγες ίσως σκέφτονται ότι στις μεγάλες πόλεις υπάρχουν 
περισσότερες θέσεις εργασίας. Δεν έχουν έρθει σε επαφή με την ελληνική 
επαρχία να δουν την ποιότητα ζωής σε αυτήν (ερωτ. 40, Θεσσαλία). 

Αντιθέτως η μόνιμη και σταθερή εργασία αναχαιτίζει την τάση αστικοποίησης:

Λόγω των καλύτερων συνθηκών διαβίωσης στην ύπαιθρο όσες 
περιπτώσεις γνωρίζω όπου είναι σταθερή η απασχόληση οι πρόσφυγες 
δεν θέλουν να φύγουν από τη Θεσσαλία, καθώς έχουν πλέον φτιάξει τη 
ζωή τους στην περιοχή αυτή (ερωτ. 6, Θεσσαλία).

Από την άλλη, λίγες απαντήσεις αποδίδουν ευθύνες στις παρενέργειες των λοκ 
ντάουν και των περιοριστικών μέτρων στην εστίαση κατά την διάρκεια των ετών 
2020 και 2021, που εξανάγκασαν πολλές χιλιάδες εργαζόμενους να εγκαταλείψουν 
μόνιμα τις τουριστικές περιοχές προς την ενδοχώρα, όπου και παραμένουν μέχρι 
σήμερα πιθανότατα εργαζόμενοι ακόμη και σε άλλους κλάδους (ερωτ. 16, Κρήτη). 

Παράλληλα, σε λίγες επίσης απαντήσεις εντοπίζεται η εκτίμηση ότι στα μεγάλα 
αστικά κέντρα ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας και αλληλεγγύης των προσφύγων 
επειδή εκεί λειτουργούν και παρεμβαίνουν συχνότερα/ αποτελεσματικότερα οι 
ΜΚΟ ή επειδή εκεί βρίσκονται οι υπηρεσίες Ασύλου στις οποίες συχνά πρέπει 
να μεταβαίνουν οι ίδιοι για την τακτοποίηση των υποθέσεών τους (ερωτ. 33, 
Κρήτη). Κυρίως όμως αναφέρεται η διαμονή μεγάλης κοινότητας ομοεθνών 
τους στην πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα και η λειτουργία δικτύων 
για την τακτοποίηση των εγγράφων ή και για την εκ νέου μετανάστευση προς 
βορειότερες ευρωπαϊκές χώρες (ερωτ. 5, Ήπειρος). 

Είναι αλήθεια ότι σε τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις (ερωτ. 36, Κρήτη, ερωτ. 34, Κρήτη, 
ερωτ. 5, ‘Ηπειρος, ερωτ. 13, Κρήτη, ερωτ. 8, Ήπειρος) αναφέρθηκε η διαπίστωση 
ότι η επιστροφή στην πρωτεύουσα ή σε μεγάλο αστικό κέντρο αποτελεί ενδιάμεσο 
σταθμό προετοιμασίας και ανεφοδιασμού αποκλειστικά εν όψει ενός νέου ταξιδιού 
στο εξωτερικό, κατά κανόνα για χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία. 
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4.3.3 Προοπτικές εργασίας προσφύγων σε τοπικό-κλαδικό 
επίπεδο και συντονισμένες προσπάθειες για την ενίσχυσή τους

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου  επιχειρήθηκε η διαμόρφωση μιας γενικότερης εικόνας 
για τις δυνατότητες κάλυψης κενών θέσεων εργασίας από πρόσφυγες ευρύτερα, σε 
επιχειρήσεις του κλάδου σε τοπικό επίπεδο, καθώς επίσης και τις συντονισμένες/
συλλογικές προσπάθειες που ενδεχομένως γίνονται μερίμνη της τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή και των εργοδοτικών οργανώσεων προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε ό,τι αφορά στο πρώτο σκέλος απολύτως πλειοψηφική είναι η πεποίθηση των 
πληροφορητών/τριών ότι την περίοδο διενέργειας των συνεντεύξεων (Άνοιξη 
2022) υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας, οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να 
καλυφθούν και από πρόσφυγες. Κατ’ αρχάς υπάρχει αισιοδοξία ότι πολλές από 
αυτές τις θέσεις τελικά θα καλυφθούν από εργαζόμενους με προσφυγική ιδιότητα:

Υπάρχουν σίγουρα πολλές κενές θέσεις, πιστεύω ότι οι περισσότεροι 
εργοδότες θα προχωρούσαν στην κάλυψή τους και από πρόσφυγες 
(ερωτ. 31, Κρήτη).

Οι πρόσφυγες της περιοχής έχουν μειωθεί κατά 1/3 σε σχέση με πέρυσι, 
όσοι είναι εδώ θα απορροφηθούν εύκολα (ερωτ. 30, Κρήτη).

Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται η διευκρίνιση ότι πρόκειται για εποχική εργασία 
σε θέσεις ανειδίκευτης εργασίας (ερωτ. 39, Θεσσαλία) ή για χειρωνακτικές και 
δύσκολες εργασίες σε όλους τους τομείς, εκτός του front office (ερωτ. 5, Ήπειρος).  

Έντονη όμως και συχνήαπό την άλλη, εκδηλώνεται η ανησυχία ότι τελικά 
δεν θα διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση για τους προσφυγικούς 
πληθυσμούς για διάφορους λόγους:

Εμείς αναζητούμε εργάτες στον αγροτικό τομέα, όχι μόνο εδώ αλλά σε 
όλη την Ελλάδα, όμως πολλές φορές οι αλλοδαποί που δουλεύουν σε 
εμάς φεύγουν γιατί βρίσκουν καλύτερες απολαβές σε επιχειρήσεις άλλων 
κλάδων (ερωτ. 33, Κρήτη). 

Από συζητήσεις που κάνουμε με άλλους συναδέλφους ξενοδόχους 
ξέρουμε ότι γίνονται κοινές προσπάθειες εύρεσης προσφύγων τοπικά για 
την κάλυψη θέσεων. Δυστυχώς λόγω της εποχικότητας της εργασίας 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



63

το πολύ για 5-6 μήνες θα υπάρξει μεγάλη δυσκολία, εφόσον στα μεγάλα 
αστικά κέντρα εκτός Κρήτης υπάρχουν εργασίες για όλο το έτος και 
εκτός τουρισμού (ερωτ. 26, Κρήτη).

Σε άλλες περιπτώσεις οι ανασταλτικοί παράγοντες για την πρόσβαση 
προσφύγων  σε επιχειρήσεις του κλάδου της περιοχής παρά τις διαπιστωμένες 
ανάγκες, εκτιμάται ότι συσχετίζονται με τις ενέργειες ή τις αντιλήψεις των ίδιων 
των εργοδοτών:

Υπάρχουν προοπτικές αλλά υπάρχει και έντονη δυσπιστία προς τους 
πρόσφυγες γιατί τελικά φεύγουν και πηγαίνουν χαμένα η εκπαίδευση 
και ο χρόνος που τους έχει αφιερωθεί για να μάθουν τη δουλειά 
(ερωτ. 2, Ήπειρος).

Το να εκπαιδεύσεις κάποιον χωρίς εμπειρία στην εστίαση είναι δύσκολο 
και χάσιμο χρόνου εκτός εάν έχει ήδη εμπειρία στο επάγγελμα (ερωτ. 
9, Ήπειρος).

Οι επιχειρηματίες του κλάδου θεωρώ πώς δεν αναζητούν προσωπικό με 
τον σωστό τρόπο π.χ. μέσω ανάρτησης αγγελιών κυρίως στο διαδίκτυο, 
αλλά επιμένουν στα προσωπικά δίκτυα (ερωτ. 4, Ήπειρος). 

Σε ό,τι αφορά στη γνώση ή και στην ίδια συμμετοχή σε συντονισμένες 
προσπάθειες για την εύρεση εργαζομένων από τις τάξεις των προσφύγων, 
οι περισσότερες απαντήσεις αναμενόμενα ήταν αρνητικές. Όχι σπάνια οι 
απαντήσεις αυτές συνοδεύονται από ένα αίσθημα δυσαρέσκειας «δυστυχώς 
όχι, δεν υπάρχουν» αναφορικά με την υλοποίηση συλλογικών προσπαθειών 
προσέλκυσης προσφυγικών εργατικών χεριών, ενώ δεν λείπουν και οι 
παρατηρήσεις ότι ο τοπικός εργοδοτικός σύλλογος δεν δραστηριοποιείται 
ιδιαίτερα ή όσο θα έπρεπε για την επίλυση του προβλήματος. 

Δύο μόνο αναφορές έγιναν από συνδικαλιστές εργοδότες του δείγματος της 
περιοχής της Κρήτης (Χανιά και Ηράκλειο αντίστοιχα) σε πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνει το τοπικό Επιμελητήριο Και στις δύο περιπτώσεις επρόκειτο 
για ημερίδες με θέμα την έγκαιρη επίλυση του προβλήματος της έλλειψης 
εργατικών χεριών σε διάφορους κλάδους της περιοχής, ενώ οι πληροφορήτριες 
εκπροσωπούσαν μια επιχείρηση ζαχαροπλαστικής και μια εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στις λογιστικές και μεσιτικές υπηρεσίες:
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Δυστυχώς δεν υπάρχουν συντονισμένες και οργανωμένες προσπάθειες. 
Πρόσφατα έκανε μια ημερίδα το Επιμελητήριο με αντικείμενο την έλλειψη 
εργατικών χεριών, διότι υπάρχει πρόβλημα σε κάποιους τομείς. Κάλλιστα 
σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να υπάρξει μια κοινή προσπάθεια και 
αναζήτηση προς το σκοπό της απορρόφησης μιας μερίδας προσφύγων 
(ερωτ. 11, Κρήτη). 

Ξέρω ότι πριν λίγους μήνες είχε γίνει μια ημερίδα στο Επιμελητήριο 
με τη συμμετοχή του Εμπορικού Συλλόγου, στην οποία έγινε αναφορά 
στις οικογένειες προσφύγων που υπάρχουν στο νησί και συζητήθηκε 
κατά πόσο θα μπορούσαν να προσφερθούν θέσεις εργασίας σε 
αυτές. Πέρασε το μήνυμα σε εργοδότες ότι πρέπει να επιδιώξουν με 
συστηματικό τρόπο να καλύψουν τις θέσεις τους και από αυτόν τον 
πληθυσμό (ερωτ. 10, Κρήτη). 

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στον τουριστικό τομέα, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει πληροφορήτρια ξενοδόχος από την περιοχή της Κρήτης (ερωτ. 22), 
το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος ανέλαβε συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
για την ανάπτυξη προγραμμάτων ταχύρρυθμης κατάρτισης στοχεύοντας στον 
προσφυγικό πληθυσμό και με στόχο να εκπαιδευτούν περί τα 15.000 άτομα στα 
τέλη Μαΐου 2022. «Πρόκειται για μια καλή κίνηση η οποία ωστόσο γίνεται πολύ 
αργά» αναφέρει συγκεκριμένα η πληροφορήτρια, ωστόσο είναι αμφίβολο εάν η 
σχετική δράση πραγματοποιήθηκε εν τέλει.

Νωρίτερα, οι εργοδοτικές οργανώσεις στον ξενοδοχειακό τομέα είχαν προτείνει να 
αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ταχύρρυθμης κατάρτισης που δύναται 
να απευθυνθεί σε προσφυγικό και μη εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό σε βασικές 
ειδικότητες: οροφοκόμος, λινοθηκάριος, καθαριστής εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων, καμαριέρα, λαντζιέρης, βοηθός κηπουρού και βοηθός αποθηκάριος. Οι ώρες 
εκπαίδευσης εκτείνονταν από 60 έως 115 ανάλογα με την ειδικότητα, το επίδομα 
καταρτιζόμενου αντίστοιχα από 300 έως 575 ευρώ, ενώ τα μαθήματα αφορούσαν 
τα εξής πεδία: α) εισαγωγή στον τουρισμό, β) βασικές αρχές του επαγγέλματος, γ) 
υπηρεσίες καθαριότητας & τακτοποίησης, δ) υγιεινή & ασφάλεια, ε) αγγλική τουριστική 
ορολογία, στ) προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος & συμμετοχή σε συνέντευξη 
και ζ) βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών. Ο εν λόγω προγραμματισμός ωστόσο, 
με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, δεν πραγματοποιήθηκε εν όψει τουλάχιστον της 
τρέχουσας τουριστικής περιόδου 2022. 
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Τέλος, σε κάποιες συνεντεύξεις έγινε αναφορά σε δράσεις και πρωτοβουλίες 
που λαμβάνουν ΜΚΟ ή σε συμπράξεις τις οποίες προωθεί ο ΔΟΜ  (ερωτ. 13, 
Κρήτη), μέσα από τις οποίες υπάρχει ελπίδα για τη πρόσληψη μικρού αριθμού 
προσφύγων σε επιχειρήσεις του κλάδου της περιοχής. Σε μια μόνο απάντηση 
υπάρχει αναφορά σε πρωτοβουλία που φαίνεται να έλαβε το Εργατικό Κέντρο 
της περιοχής «ξέρω ότι κάποιες προσπάθειες γίνονται από το Εργατικό Κέντρο» 
(ερωτ. 31, Κρήτη). Καταγράφεται δε και μια αναφορά (ερωτ. 40, Θεσσαλία) στην 
από κοινού προσέγγιση επιχειρήσεων «κυκλωμάτων» μεσαζόντων αλλοδαπών 
που εξασφαλίζουν τη μεταφορά ομοεθνών τους προσφύγων και αιτούντων 
άσυλο από διάφορες περιοχές της χώρας για εποχική εργασία στην αγροτική 
οικονομία, λόγω του μεγάλου κινδύνου να μη συλλεγεί η σοδειά (και) το φετινό 
καλοκαίρι (2022) εξαιτίας της μεγάλης έλλειψης εργατικών χεριών. 

4.4 Τρόποι υπέρβασης των εμποδίων 
ως προς τη μόνιμη εγκατάσταση 
προσφύγων με σκοπό την εργασία

Σε τρεις βασικούς θεματικούς άξονες θεμελιώνεται το τελευταίο κεφάλαιο του 
ερωτηματολογίου. 

Ο πρώτος εξετάζει το βαθμό προθυμίας ή και το ενδεχόμενο ήδη συμμετοχής σε 
τοπικές-κλαδικές πρωτοβουλίες υπέρβασης των εμποδίων μόνιμης μετακίνησης 
προσφύγων στην περιοχή με επίκεντρο την απασχόληση. Επιπρόσθετα ζητήθηκε 
η αναφορά ή και η περιγραφή τυχόν επιτυχημένων παραδειγμάτων ενίσχυσης της 
προοπτικής μεσο-μακροπόθεσμης μετακόμισης προσφυγικών πληθυσμών με 
σκοπό την κάλυψη μιας θέσης εργασίας ή την πρόσβαση εν γένει στην απασχόληση. 

Το δεύτερο και σημαντικότερο πεδίο διερεύνησης έχει να κάνει με την εκτίμηση των 
προοπτικών επιτυχίας ενός μηχανισμού απευθείας διασταύρωσης της προσφοράς 
και της ζήτησης εργασίας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και με την εκτίμηση για τους 
καταλληλότερους φορείς για την ανάληψη εντός τέτοιου μηχανισμού.

Ο τρίτος και τελευταίος άξονας αφορά στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων 
ενός τέτοιου μηχανισμού σε σχέση με την ανάληψη και επιπρόσθετων 
ή συμπληρωματικών ενεργειών διευκόλυνσης της εν γένει ένταξης των 
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προσφυγικών πληθυσμών σε περιοχές της Περιφέρειας της χώρας με 
παρεμβάσεις που εστιάζουν στη στέγαση, στην εκπαίδευση/ κατάρτιση ή ακόμη 
και την εξασφάλιση της σταθερότητας της απασχόλησης σε ετήσια βάση στον 
τόπο μόνιμης διαμονής.

4.4.1 Προθυμία για συμμετοχή ή τρέχουσα εμπλοκή σε δράσεις 
προώθησης της κινητικότητας για απασχόληση σε τοπικό 
επίπεδο

Η έκφραση θετικής διάθεσης για συμμετοχή σε δράσεις προώθησης της 
κινητικότητας προσφύγων για απασχόληση σε τοπικό επίπεδο, είναι συντριπτικά 
κυρίαρχη στις απαντήσεις των πληροφορητριών/των της έρευνας. Σε πέντε μόνο 
περιπτώσεις εκφράστηκε παράλληλα και η προϋπόθεση της εξοικονόμησης του 
απαραίτητου χρόνου για μια τέτοια ενεργοποίηση, εφόσον οι επαγγελματικές 
υποχρεώσεις είναι πολύ σημαντικές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Επιπλέον, κάποιες πληροφορήτριες/τες έθεσαν διάφορες προϋποθέσεις 
όπως «να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο» (ερωτ. 14, Κρήτη) να είναι όσο δυνατόν 
μεγαλύτερο το εύρος συμμετοχής φορέων και οργανώσεων (ερωτ. 1, Κρήτη), 
να υπάρχει κεντρικός συντονισμός (ερωτ. 6, Θεσσαλία), κρατική στήριξη και 
οικονομική ενίσχυση του εγχειρήματος (ερωτ. 26, Κρήτη) ή να παρέχονται όλα 
τα οργανωτικά εχέγγυα για την επιτυχία της πρωτοβουλίας (ερωτ. 36, Κρήτη). 
Μάλιστα, σε δύο επιπλέον περιπτώσεις αναφέρθηκε ρητά η προϋπόθεση της 
ανάθεσης του πρωταγωνιστικού ρόλου στην κλαδική εργοδοτική ομοσπονδία 
(ερωτ. 10, Κρήτη και ερωτ. 13, Κρήτη). 

Από το σύνολο των θετικών απαντήσεων ορισμένες ξεχωρίζουν για το ευρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο:

Ναι βέβαια, θα είμασταν θετικοί. Έχουμε κάνει και παλιότερα προσπάθειες 
για να βοηθήσουμε την ένταξη των Ρωσοπόντιων. Και σπίτια θα βρούμε 
και όλα θα τα κάνουμε για να βοηθήσουμε (ερωτ. 40, Θεσσαλία). 

Είμαι πρόθυμος να αναλάβω οποιαδήποτε δράση που βοηθάει γενικά 
τους ανθρώπους αυτούς (ερωτ. 31, Κρήτη).

Θα ήμασταν πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε τέτοιες δράσεις, συνεργατικά, 
δηλαδή μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων και με επιχορηγήσεις 
ενδεχομένως των τελευταίων προς τους πρώτους (ερωτ. 24, Θεσσαλία). 
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Σε τέσσερις μόνο περιπτώσεις δόθηκε αρνητική απάντηση. «Αυτό είναι δουλειά 
των ΜΚΟ» αναφέρθηκε σε μια από αυτές (ερωτ. 9, Ήπειρος), ωστόσο στις 
υπόλοιπες τρεις περιπτώσεις δεν επρόκειτο τόσο για έλλειψη προθυμίας, αλλά 
για μια παράλληλη έκφραση ενός αισθήματος ματαιοπονίας:

Συλλογικά όχι, μόνο για τη δική μας επιχείρηση. Οι ντόπιοι επιχειρηματίες 
του κλάδου δεν είναι ανοιχτόμυαλοι, η περιοχή μικρή και ο ανταγωνισμός 
μεγάλος (ερωτ. 4, Ήπειρος).

«Όχι» και «δυστυχώς όχι» μονοπωλούν τις απαντήσεις στο διευκρινιστικό 
ερώτημα, εάν η επιχείρηση συμμετέχει ήδη σε κοινές πρωτοβουλίες σε τοπικό-
κλαδικό επίπεδο  και αν υπάρχουν συνέργειες με άλλους τοπικούς φορείς. Σε 
κάποιες περιπτώσεις δίνονται και διευκρινίσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν 
γενικότερα με το γεγονός ότι «έχει ατονίσει ο τοπικός Σύλλογος» (ερωτ. 7, 
Ήπειρος) ή ότι η συνέργεια αφορά σε μια άτυπη δικτύωση με τον Δήμο της 
περιοχής. Κάποιες άλλες φορές αναφέρεται είτε η παρέμβαση σε άτυπες ad hoc 
συμπράξεις στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης δράσης είτε η εν γένει ένταξη στην 
τοπική εργοδοτική ένωση ή συνεταιριστική οργάνωση, η οποία και συμμετέχει 
σε κάποιες ανάλογες διεργασίες/συνεργασίες. 

Σε μια και μόνον περίπτωση παρουσιάστηκε ένα μόνιμο πλαίσιο συνεργασίας 
με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, το Επιμελητήριο, τους τοπικούς συλλόγους 
ξενοδόχων και επισιτισμού, με την ΑΝΚΑ και τον Δήμο Καρδίτσας:

Έχει τυπική μορφή και γίνεται μια μόνιμη επαφή με τους φορείς αυτούς, 
καθώς μόνο έτσι λύνονται τα προβλήματα, κατά βάση με συνεργατική 
λογική (ερωτ. 24, Θεσσαλία). 

Επίσης εκπρόσωπος επιχείρησης μεταποίησης (ερωτ. 18, Θεσσαλία) 
παρουσίασε ένα πλέγμα αξιόλογων επαφών που αναπτύσσει ιδία πρωτοβουλία 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε τοπικό επίπεδο και σε συνεργασία 
με το επιμελητήριο ή με τους κατά τόπους συνεταιρισμούς. Στόχος είναι σε 
συνεργασία και με τους τοπικούς βουλευτές να δοθεί μια λύση στο φλέγον 
ζήτημα της έλλειψης εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα, το οποίο 
έχει πολλαπλασιαστικά δυσμενείς συνέπειες για το σύνολο της οικονομικής 
δραστηριότητας της περιοχής.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην ερώτηση με την οποία ζητήθηκε η περιγραφή 
καλών πρακτικών για την ενίσχυση της προοπτικής μεέσο-μακροπόθεσμης 
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διαμονής προσφυγικών πληθυσμών στην περιοχή της έρευνας στο πλαίσιο της 
κινητικότητας προς εργασία, η συντριπτική άγνοια των πληροφορητών/τριών 
ήταν μάλλον αναμενόμενη. Εκτός από μια συχνή παραπομπή σε περιπτώσεις 
ξενοδοχείων που παρέχουν τα ίδια στέγαση και διατροφή στις εγκαταστάσεις 
της μονάδας τους, εντύπωση προκάλεσε η αναφορά τουλάχιστον από πέντε 
πληροφορητές/τριες σε συγκεκριμένη επιχείρηση στην Ήπειρο που απασχολεί 
μαζικά πρόσφυγες διασφαλίζοντας για αυτούς τόσο τη μετακίνηση από και προς 
το κέντρο της πόλης με ιδιωτικά λεωφορεία, όσο και τη διαμονή σε σπίτια, 
μολονότι δεν έλλειψε και η αρνητική κριτική για τις συνθήκες διαβίωσης σε αυτά.  

4.4.2 Η χρησιμότητα της λειτουργίας ενός μηχανισμού 
απευθείας διασταύρωσης της προσφοράς και της ζήτησης σε 
τοπικό επίπεδο 

Το πρώτο από τα δύο σχετικά θέματα συζήτησης έχει ως εξής: Τι πιθανότητες 
επιτυχίας θα είχε η εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού ή και μιας ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας απευθείας διασταύρωσης (matching) της ζήτησης σε τοπικό/ κλαδικό 
επίπεδο με την προσφορά/ διαθεσιμότητα εργασίας από τους πρόσφυγες ακόμη 
και στους τόπους διαμονής τους (εκτός και εντός κρατικών δομών φιλοξενίας). 
Ποιοι φορείς θα ήταν κατάλληλοι για τη λειτουργία ή/και τη συνεργασία με στόχο 
την επιτυχή ενεργοποίηση ενός τέτοιου μηχανισμού και γιατί. 

Η συγκεκριμένη πρόταση έγινε δεκτή με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό από τη 
συντριπτική πλειονότητα των πληροφορητών/τριών και έδωσε αφορμή για 
πολύ ενδιαφέροντα σχόλια, ιδέες και προτάσεις υλοποίησης σε τουλάχιστον 
30 από αυτές/αυτούς. Η πρώτη αυθόρμητη αντίδραση στη διατύπωση της 
ερώτησης-πρότασης περιλαμβάνει αξιολογήσεις, όπως «εξαιρετική/ σπουδαία 
ιδέα», «πολύ βοηθητικό», «θα ήταν το ιδεατό/ ιδανικό για τη χώρα μας», «θα είχε 
μεγάλη επιτυχία», «είμαι πολύ θετικός», «πολύ χρήσιμο για όλους».

Είμαι απολύτως σύμφωνος. Μάλιστα κάτι παρόμοιο είχα προτείνει και 
εγώ στην ημερίδα που προανέφερα. Να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα 
στην οποία οι πρόσφυγες να ανεβάζουν βιογραφικά και όσα άλλα στοιχεία 
επιτρέπεται να καταχωρίζονται με βάση τη νομοθεσία περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων. Οι εργοδότες θα αναζητούν από εκεί υποψήφιους 
απευθυνόμενοι σε αυτούς που διαχειρίζονται την πλατφόρμα ώστε να 
γίνεται η σύζευξη. Από κει και πέρα οι συνεντεύξεις θα μπορούσαν να 
γίνονται και διαδικτυακά (ερωτ. 10, Κρήτη).
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Πρόκειται για μια πρόταση με μεγάλο ενδιαφέρον. Να μην γίνεται 
απλώς καταγραφή της ανάγκης, να μην είναι απλά χώρος αποθήκευσης 
βιογραφικών, αλλά να εξασφαλίζεται η σωστή διασύνδεση (ερωτ. 23, 
Θεσσαλία). 

Πολύ σπουδαία ιδέα. Ιδανική πρόταση επίσης, αναφορικά με τη 
μετεγκατάσταση των προσφύγων και την εδώ διαμονή τους, θα ήταν 
να προσφέρεται για έναν με δύο μήνες δωρεάν διαμονή έως ότου 
αποκτήσουν χρήματα για να νοικιάσουν σπίτι και να ενταχθούν ομαλά 
στην τοπική κοινωνία (ερωτ. 3, Θεσσαλία). 

Εν συνεχεία, τέθηκαν συχνά ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η αμοιβαία 
ειλικρίνεια ή έστω η δυνατότητα ελέγχου της ακρίβειας των δηλωμένων 
δεξιοτήτων ή προσόντων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αλλά 
και τεχνικής φύσης ζητήματα, όπως η κατά τεκμήριο δυσκολία ορισμένων 
εργοδοτών - κυρίως αγροτών - να χειρίζονται τα μέσα των νέων τεχνολογιών.  
Με αφορμή αυτή την επισήμανση αναπτύχθηκε και η πρόταση για την ανάθεση 
της λειτουργίας του μηχανισμού σε ad hoc δομές/ειδικά γραφεία του μηχανισμού 
με εντεταλμένους υπαλλήλους σε τοπικό επίπεδο.  

Είναι πολύ καλή ιδέα και στο πνεύμα της εποχής ως προς την αξιοποίηση 
της νέας τεχνολογίας. Είναι θετικό να μπορούν οι εργοδότες να αναζητούν 
εργαζόμενους από την πλατφόρμα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και προσωπικό 
που θα είναι εδώ στην πόλη υπεύθυνο για τη λειτουργία της πλατφόρμας 
και να μπορούν οι εργοδότες να έρχονται σε επαφή και με φυσική παρουσία. 
Το προσωπικό αυτό θα εγγυάται την αξιοπιστία, την ασφάλεια του όλου 
μηχανισμού, θα ασκείται έλεγχος και θα αναπτύσσεται σχέση εμπιστοσύνης 
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ερωτ. 13., Κρήτη). 

Η ιδέα είναι πολύ σπουδαία και η πρόταση έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η 
πλατφόρμα καλό θα ήταν να μπορεί να μεταφράζει τις πληροφορίες σε όλες 
τις γλώσσες των προσφύγων. Ουσιαστικά ο προσφυγικός πληθυσμός θα 
μπορεί να κρίνει εκ των προτέρων αν αξίζει να μετακινηθεί σε αντίστοιχες 
περιοχές στη βάση μιας εκ των προτέρων σωστής και ασφαλούς διασύνδεσης 
(ερωτ. 6, Θεσσαλία). 
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Μεγάλη ποικιλομορφία προέκυψε στη συνέχεια ως προς το δεύτερο σκέλος της 
ερώτησης-πρότασης, το οποίο αφορούσε στον ή στους κατάλληλους φορείς 
για τη λειτουργία του μηχανισμού και ειδικότερα της πλατφόρμας. Μάλιστα οι 
απαντήσεις θα μπορούσαν να κατανεμηθούν σε τρεις διακριτές κατηγορίες. Εκτός 
από μία μόνο περίπτωση, στην οποία προτάθηκε η υλοποίηση του μηχανισμού 
να ανατεθεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία, η πρώτη εκδοχή περιλαμβάνει τη 
σύμπραξη μόνο κρατικών ή/και αυτό-διοικητικών φορέων, ενδεχομένως σε 
συνεργασία και με Διεθνείς Οργανισμούς, η δεύτερη τη συνεργασία μόνο 
κοινωνικών οργανώσεων με τη συμμετοχή ή όχι μη κυβερνητικών οργανισμών 
και η τρίτη παραπέμπει σε ευρύτερες συμπράξεις. 

Σε μια μόνο περίπτωση προτείνεται η σύμπραξη Περιφέρειας και Δήμου (ερωτ. 
14, Κρήτη). Σε λίγες απαντήσεις ο πληροφορητής/τρια εισηγείται  να τεθεί ο 
μηχανισμός υπό τη σκέπη σπανιότερα του Υπουργείο Μετανάστευσης και 
Ασύλου και στις περισσότερες φορές του Υπουργείου Εργασίας. Αξίζει εδώ 
να σημειωθεί ότι στο σύνολο του δείγματος, η αναφορά στον ΟΑΕΔ γίνεται με 
επιφύλαξη ακόμη και στη μοναδική περίπτωση που διατυπώθηκε η άποψη ότι 
«δημόσιοι φορείς αποκλειστικά, κανονικά θα έπρεπε ο ΟΑΕΔ, αλλά…» (ερωτ. 
32, Κρήτη). 

Θα έπρεπε να είναι ο ΟΑΕΔ και ο ΔΟΜ, αλλά ο ΟΑΕΔ δεν έχει σήμερα τη 
δυνατότητα να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία (ερωτ. 3, Θεσσαλία και 
ερωτ. 6, Θεσσαλία).

Σε άλλες δύο περιπτώσεις η πρόταση αφορά στη συνέργεια πολιτείας και 
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (ερωτ. 34, Κρήτη) ή στη 
σύμπραξη της Ύπατης Αρμοστείας μόνο με τον Δήμο (ερωτ. 36, Κρήτη), ενώ ένας 
πληροφορητής/τρια προέκρινε τη συνεργασία των Υπουργείων Μετανάστευσης 
και Εργασίας με τον ΔΟΜ. 

Η δεύτερη κατηγορία εισηγήσεων περιλαμβάνει τους κοινωνικούς και 
επαγγελματικούς φορείς. Σπανιότερα προάγεται η πρόταση της ανάληψης μιας 
τέτοιας πρωτοβουλίας μόνο από εργοδοτικές οργανώσεις και επιμελητήρια (ερωτ. 
11, Κρήτη και ερωτ. 39, Θεσσαλία), από την τοπική Ένωση Ξενοδόχων και τον ΔΟΜ 
(ερωτ. 29, Κρήτη) ή από τη ΓΣΕΒΕΕ και το Υπουργείο/ ΟΑΕΔ (ερωτ. 16, Κρήτη). 

Αρκετά συχνές είναι και οι εισηγήσεις για σχήματα που παραπέμπουν στον 
κλασικό κοινωνικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών συνομιλητών, ενδεχομένως 
και σε τριμερές επίπεδο:
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Υπεύθυνο κανονικά θα έπρεπε να είναι το Υπουργείο Εργασίας αλλά δεν 
τα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Κατάλληλοι φορείς πιστεύω θα ήταν η 
ΓΣΕΕ, με το Ινστιτούτο της σε συνεργασία με τον αντίστοιχο φορέα της 
ΓΣΕΒΕΕ (ερωτ. 8, Ήπειρος).

Οι κατάλληλοι φορείς για τη λειτουργία αυτού του μηχανισμού πιστεύω 
ότι θα ήταν πρώτα απ’ όλα τα Εργατικά Κέντρα και τα σωματεία των 
εργαζομένων, ενώ θα μπορούσαν να συμπράττουν και οι εργοδοτικοί 
φορείς (ερωτ. 12, Κρήτη).  

Πιστεύω ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να λειτουργεί 
αποτελεσματικά μόνο με τη σύμπραξη εργοδοτικών κι εργατικών 
φορέων. Να εμπλέκονται τοπικοί εργοδοτικοί φορείς και η ΓΣΕΒΕΕ. Και 
οπωσδήποτε το Εργατικό Κέντρο, ώστε να διασφαλίζονται ίσοι όροι και 
ίσες ευκαιρίες για τους υποψήφιους εργαζόμενους και ασφαλώς για να 
μην γίνονται διακρίσεις γηγενών-αλλοδαπών (ερωτ. 15, Κρήτη). 

Κατά κανόνα ωστόσο οι προτάσεις των πληροφορητών καταλήγουν στην 
ανάγκη για τη διαμόρφωση ευρύτερων συμπράξεων με σκοπό την άρτια και 
αποδοτική εφαρμογή του εν λόγω μηχανισμού. Ήσσονος σημασίας ζήτημα σε 
αυτή την κατηγορία εισηγήσεων είναι αν η έμφαση ή ο κεντρικός οργανωτικός 
ρόλος ανατίθεται σε εργοδοτική οργάνωση, συνδικαλιστικό φορέα εργαζομένων, 
ΜΚΟ ή κρατική δομή. Ενδεικτικά αναφέρθηκαν τα εξής:

Θα μπορούσαν να συνεργαστούν ο ΟΑΕΔ, η ΓΣΕΒΕΕ, η ΓΣΕΕ και κάποια 
ΜΚΟ. Η ΜΚΟ να καταγράφει τους ενδιαφερόμενους, η ΓΣΕΕ να συμβάλει 
στη διαμόρφωση των βιογραφικών και ο ΟΑΕΔ να τρέχει κάποια σχετικά 
προγράμματα (ερωτ. 9, Ήπειρος).

Θα μπορούσαν να το λειτουργήσουν από κοινού εργοδοτικοί φορείς, ΜΚΟ 
και κρατικοί φορείς (ερωτ. 1, Κρήτη).

Οι ενδεδειγμένοι φορείς θα ήταν ο ΔΟΜ, τα Επιμελητήρια, οι Περιφέρειες 
και οι Δήμοι (ερωτ. 24, Θεσσαλία).
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4.4.3 Η επέκταση της λειτουργίας του μηχανισμού και σε 
δράσεις υποβοήθησης της εν γένει ένταξης των προσφύγων 
στην τοπική κοινωνία

Το δεύτερο από τα δύο σχετικά ερωτήματα έχει ως εξής: Στο πλαίσιο ενός 
τέτοιου μηχανισμού/πλατφόρμας πιστεύετε ότι θα είχε θετικό πρόσημο η 
συμπερίληψη στον γενικότερο σχεδιασμό για τη μετεγκατάσταση υποψηφίων 
προσφύγων εργαζόμενων ορισμένων παράλληλων/ συμπληρωματικών δράσεων 
προσέλκυσης και ταυτόχρονα ασφαλούς ένταξης τους [δηλαδή πρόσβασης 
των προσφύγων σε στέγαση/ εκπαίδευση/ επαγγελματική κατάρτιση/γλώσσα 
& ορολογία/ σταθερή απασχόληση/ ανάληψη ρύθμισης γραφειοκρατίας σχετικά 
με το καθεστώς διαμονής κλπ στη διάρκεια του έτους]. Έχετε ιδέες για πηγές 
χρηματοδότησης τέτοιων παράλληλων δράσεων και προγραμμάτων.

Και αυτή η πρόταση έτυχε πολύ θετικής αποδοχής από το σύνολο σχεδόν των 
πληροφορητών/τριών καίτοι ο ενθουσιασμός δεν ήταν το ίδιο σημαντικόςμε 
τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν στην αμέσως προηγούμενη ερώτηση. Η 
διαφοροποίηση αυτή είναι απολύτως λογική και αναμενόμενη για δύο λόγους. 

Ο πρώτος είναι ότι για τη μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων, ιδίως την 
άνοιξη του 2022, το μείζον πρόβλημα ήταν η κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας. 
Κατά συνέπεια,  ένα πλαίσιο για τη διευκόλυνση της διασύνδεσης προσφοράς 
και ζήτησης ήταν ήδη μια απτή και άμεσης αναγκαιότητας επιταγή. Ο δεύτερος 
λόγος είναι ότι το περιεχόμενο της εν λόγω δεύτερης πρότασης παραπέμπει 
σε παρεμβάσεις προγραμματικού άρα μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα, διαφέρει 
των συνηθισμένων αρμοδιοτήτων ή προτεραιοτήτων του κόσμου της αγοράς 
εργασίας, ενώ σίγουρα έχει χαρακτηριστικά πρωτάκουστης και ενδεχομένως 
πολύ προωθημένης ιδέας.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις από μια τέτοια ευρύτερη ενεργοποίηση του 
μηχανισμού σε θέματα ένταξης στη τοπική κοινωνία σύμφωνα με τις απαντήσεις 
που δόθηκαν, εκτείνονται από τον ίδιο τον επιχειρηματικό κόσμο μέχρι και το 
σύνολο της εθνικής οικονομίας. 

Μου φαίνεται πολύ θετικό και θα βοηθούσε να έρθουν οι πρόσφυγες 
στα Γιάννενα. Με τέτοιες παρεμβάσεις θα μπορούσε η Ελλάδα να γίνει 
χώρα μόνιμης εγκατάστασης των προσφύγων και να μην φεύγουν στην 
Ευρώπη. Να επιτευχθεί η κατάρτισή τους και να παραμένουν εδώ (ερωτ. 
5, Ήπειρος).
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Αν όλα ήταν προγραμματισμένα η ζωή και των επιχειρηματιών και των 
εργαζομένων θα ήταν πιο εύκολη, ενώ ειδικά για τους πρόσφυγες θα 
ήταν πιο εφικτή και η μετεγκατάσταση τους στην περιοχή μας, ιδίως 
σε ό,τι αφορά στην υπέρβαση του στεγαστικού προβλήματος (ερωτ. 30, 
Κρήτη). 

Είναι μια πολύ καλή ιδέα και θεωρώ ότι θα λειτουργούσε θετικά ώστε να 
διευκολύνει την εδώ μετεγκατάσταση προσφύγων δίνοντας ενδεχομένως 
λύση στο βασικότερο πρόβλημα που είναι η στέγαση (ερωτ. 4, Ήπειρος). 

Για τις ξενοδοχειακής επιχειρήσεις αλλά και για κάθε εργοδότη μετά 
την πρόσληψη ξεκινά μια ακόμη «επένδυση» από την πλευρά του στην 
εκπαίδευση και στην ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων του 
εργαζόμενου. Άρα η ασφαλής ένταξη των προσφύγων και η ενίσχυση 
της πρόσβασής τους στη στέγαση, στην εκπαίδευση, στην εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας και της ορολογίας καθιστά εξ αντικειμένου πολύ πιο 
ασφαλή αυτή την «επένδυση» εκ μέρους των επιχειρήσεων (ερωτ. 28, 
Κρήτη). 

Ως προς το περιεχόμενο των πρόσθετων αυτών δράσεων που θα μπορούσε 
να αναλάβει ο προτεινόμενος μηχανισμός, καταγράφηκαν πολύ ενδιαφέρουσες 
προτάσεις, τις περισσότερες φορές με αυθόρμητο τρόπο από την πλευρά των 
πληροφορητών/τριών. 

Θα ήταν πολύ θετικές αυτές οι δράσεις. Μακροπρόθεσμα θα είχαν σαν 
αποτέλεσμα την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ενώ θα μπορούσαν 
να διασφαλίζουν και την απόκτηση χρήσιμων δεξιοτήτων και προσόντων, 
όπως η έκδοση επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης. Πιστεύω ότι το 
κατάλληλο επίπεδο είναι το τοπικό, άλλωστε λειτουργούν εξειδικευμένα 
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε όλες τις πόλεις (ερωτ. 16, Κρήτη). 

Σίγουρα θα βοηθούσε πάρα πολύ. Πρώτον, εάν η έλευση των προσφύγων 
γίνεται με οργανωμένο τρόπο θα είναι πολύ πιο εύκολο και πιο ασφαλές 
για τους ιδιοκτήτες να ενοικιαστούν τα διαθέσιμα σπίτια τους στα χωριά 
του νομού. Δεύτερον, χρειάζεται περαιτέρω αποκέντρωση των δράσεων 
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αυτών και εκτός του περιφερειακού αστικού ιστού, ώστε για παράδειγμα 
η εκπαίδευση ή η κατάρτιση να γίνεται και στα απομακρυσμένα μέρη 
εργασίας και διαμονής και όχι μόνο στην πρωτεύουσα του Νομού (ερωτ. 
40, Θεσσαλία). 

Θεωρώ ότι θα βοηθούσε, όπως εκτιμώ ότι είναι θετική η εμπειρία 
για παράδειγμα του προγράμματος HELIOS στο πλαίσιο του οποίου 
προσφέρονται μαθήματα ελληνικών καθώς και βοήθεια για εύρεση 
κατοικίας (ερωτ. 27, Κρήτη). 

Σε ό,τι αφορά ωστόσο τους κατάλληλους φορείς για την υλοποίηση τέτοιων 
πρόσθετων και συμπληρωματικών δράσεων, από τις αυθόρμητες απαντήσεις 
των πληροφορητών/τριών εξάγεται το συμπέρασμα της μειωμένης εμπιστοσύνης 
σε σχήματα ή συμπράξεις μεταξύ κοινωνικών φορέων και μάλλον διαμορφώνεται 
η πεποίθηση ότι για τον επιχειρηματικό κόσμο τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν 
κυρίως κρατική υπόθεση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εκπροσώπου 
επιχείρησης εκμετάλλευσης οχημάτων στην Κρήτη, ο οποίος ενώ στην 
προηγούμενη ερώτηση (βλ υποκεφάλαιο 4.4.2) υπερθεμάτισε τη συνεργασία 
εργοδοτικών και εργατικών φορέων, εν προκειμένω σημείωσε:

Με βρίσκουν πολύ σύμφωνο τέτοιες δράσεις αλλά πιστεύω ότι οι 
συνδικαλιστικοί φορείς δεν είναι κατάλληλοι να τις υλοποιήσουν. Πρέπει 
να υλοποιούνται από κρατικούς φορείς π.χ. από τα αρμόδια Υπουργεία ή 
την Περιφέρεια (ερωτ. 15) 

… η εμπλοκή της οποία αποτελεί εγγύηση διαφάνειας και ενισχύει την 
εμπιστοσύνη των εργοδοτών (ερωτ. 12, Κρήτη).  

Υπάρχουν ωστόσο και απόψεις σύμφωνα με τις οποίες αυτές ο δράσεις θα άξιζε να 
υλοποιούνται από τα Επιμελητήρια, τους συνδικαλιστικούς φορείς και τον ΟΑΕΔ 
(ερωτ. 32, Κρήτη). Στο σύνολο όμως του δείγματος κυριαρχούν οι απαντήσεις 
που υποδεικνύουν ως καταλληλότερους τους κρατικούς φορείς, ανεξάρτητα 
μάλιστα από την ακόλουθη τοποθέτηση των πληροφορητών σχετικά με τις πηγές 
χρηματοδότησης. 

Θα βοηθούσε πολύ κάτι τέτοιο, είναι πολύ καλή ιδέα, θα μπορούσαν να 
γίνουν υπό την αιγίδα του επιμελητηρίου, αλλά καλώς ή κακώς πρέπει να 
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γίνει με κρατική μέριμνα. Οι ιδιώτες άλλωστε είναι τόσο απορροφημένοι 
με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις που πολύ δύσκολα θα 
αναλάμβαναν να στήσουν τέτοιες δράσεις με δική τους πρωτοβουλία 
(ερωτ. 11, Κρήτη). 

Το κράτος πρέπει να μεριμνά για τους πρόσφυγες και για όποιον έρχεται 
στη χώρα μας (ερωτ. 41, Θεσσαλία). 

Η πολύ καλή κεντρική οργάνωση, αλλά και η εμπλοκή εξειδικευμένου στελεχικού 
δυναμικού θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευόδωση ενός 
τέτοιου σχεδιασμού:

Είναι πολύ θετικά όλα αυτά. Για να πετύχει το εγχείρημα θα πρέπει να 
το τρέχουν άνθρωποι που θα έχουν ως αποκλειστική απασχόληση τους 
αυτές τις δράσεις.  Αλλά να υπάρχει και ένα ολόκληρο υποστηρικτικό 
δίκτυο από πίσω υπό την ομπρέλα της Περιφέρειας, στο οποίο να 
συμμετέχουν τα επιμελητήρια και οι τοπικοί φορείς ιδίως σε μικρές 
κοινωνίες, ώστε να αναπτύσσονται και προσωπικές-κοινωνικές σχέσεις 
και να νοιώθουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και οι εργοδότες (ερωτ. 10, 
Κρήτη). Θα ήταν δε ενθαρρυντικό κυρίως για τους πρόσφυγες, για να 
νοιώθουν πιο σίγουροι να έρθουν σε έναν τόπο που τους υποστηρίζουν 
έμπρακτα (ερωτ. 34, Κρήτη).

Όλα αυτά είναι πολύ καλές ιδέες. Αλλά πρέπει να γίνονται οργανωμένα 
με ευθύνη του κράτους, του Υπουργείου Εργασίας, με την εμπλοκή 
ενδεχομένως του ΟΑΕΔ και τη σύμπραξη φορέων όπως η Περιφέρεια. 
Υπάρχουν φορείς, όπως για παράδειγμα αυτοί που ασχολούνται με το 
πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, που οι εργαζόμενοί τους έχουν τεράστια τεχνογνωσία 
γύρω από το προσφυγικό και θα έπρεπε να απορροφηθούν στην υλοποίηση 
τέτοιων δράσεων (ερωτ. 13, Κρήτη). 

Τέλος, όσον αφορά στη χρηματοδότηση, στις περισσότερες απαντήσεις 
διατυπώνεται η εκτίμηση ότι μόνο μέσω ΕΣΠΑ ή κοινοτικών κονδυλίων εν γένει 
μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση τέτοιου είδους δράσεων, «εφόσον άλλωστε 
το προσφυγικό αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο». Δεν λείπουν, ωστόσο, 
και οι απόψεις σχετικά με μια αμιγώς κρατική χρηματοδότηση (Υπουργείο 
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Εργασίας) με τη συμμετοχή ενίοτε και των οικείων Περιφερειών, όχι όμως 
των Δήμων για τους οποίους υπάρχει η πεποίθηση ότι δεν θα μπορούσαν να 
στηρίξουν οικονομικά τέτοιες υποστηρικτικές δράσεις για την ένταξη. Σε μια 
και μόνη περίπτωση η πρόταση του πληροφορητή επιμέρισε τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία κατά 50% στο κράτος ή και την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 50% στις 
ίδιες τις (μεγάλες) επιχειρήσεις (ερωτ. 9, Ήπειρος).

Συνοψίζοντας, η χρηματοδότηση δράσεων ένταξης των προσφύγων στο πλαίσιο 
της κινητικότητας για εργασία προς την Περιφέρεια της χώρας δεν φαίνεται να 
αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για τους εργοδότες του δείγματος. 

Η ιδέα σας αυτή σίγουρα θα καρποφορούσε, εφόσον η ελληνική οικονομία 
έχει πολύ μεγάλη ανάγκη τέτοιες δράσεις ένταξης των προσφυγικών 
πληθυσμών στην τοπική κοινωνία (ερωτ. 17, Θεσσαλία). 
Εάν δεν μπορεί να σχεδιαστεί άμεσα σε κεντρικό επίπεδο, ας ξεκινούσαν 
άμεσα τέτοιες δράσεις ήδη από φέτος, έστω σε πειραματικό επίπεδο με 
πρωτοβουλία των τοπικών συνδέσμων και με ευθύνη της ΠΟΞ και του 
ΣΕΤΕ. Η δεδομένη επιτυχία τους σίγουρα θα λειτουργούσε από μόνη της 
σαν παράγοντας έλξης για το σύνολο του προσφυγικού πληθυσμού (ερωτ. 
20, Κρήτη). 
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Δημογραφική βόμβα στα θεμέλια της χώρας. Αυτός είναι ο τίτλος του ειδικού 
τεύχους-αφιέρωμα (αριθμ. 45) του 15μερου ηλεκτρονικού περιοδικού Βουλή: επί 
του Περιστυλίου που δημοσιεύτηκε στις 21 Ιουνίου 202215. «Μπορεί σε κάποιους ο 
τίτλος του εξωφύλλου να φανεί λίγο υπερβολικός. Όμως τα δημογραφικά δεδομένα 
που καταγράφουν οι ειδικοί και οι έρευνες είναι συγκλονιστικά και προκαλούν 
εθνικό βέρτιγκο» σημειώνεται εισαγωγικά στο σημείωμα της σύνταξης. 

Σε όλες δε τις πρόσφατες επιστημονικές αναλύσεις, ιδίως σε αυτές που σχετίζονται 
με τα προσωρινά ευρήματα της τελευταίας Απογραφής 2021-2022, γίνεται ειδική 
μνεία, μεταξύ άλλων παραγόντων, και σε αυτόν της μετανάστευσης ως μιας από 
τις πλέον βασικές προϋποθέσεις έστω για την υλοποίηση του λιγότερο χειρότερου 
σεναρίου για τη δημογραφική επιβίωση της Ελλάδας. Και μάλιστα αυτή η σημαντική 
πτυχή της σχετικής με το δημογραφικό συζήτησης αφορά τόσο στη συγκράτηση 
του φαινομένου της από-μετανάστευσης στο εξωτερικό ημεδαπών, προσφύγων 
και μεταναστών που ήδη διαμένουν στην Ελλάδα, όσο και στην εγκατάσταση σε 
αυτή μεγάλου αριθμού νεοεισερχομένων πολιτών ήδη από τώρα.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 
αρχές Ιουνίου 2022 με θέμα «Δημογραφικό - Η Μεγάλη Πρόκληση» αναφέρθηκε 
εκτενώς στη συμβολή της μετανάστευσης στην αντιμετώπιση των δημογραφικών 
προκλήσεων16. Έκανε δε αναφορά «σε ένα σύνθετο κεφάλαιο το οποίο, πρέπει 
να ανοίξει επιτέλους και στη δική μας χώρα, χωρίς προκαταλήψεις και ακραίες 
λαϊκίστικες κορώνες. Και αναφέρομαι στην ένταξη στην ελληνική κοινωνία των 
νόμιμων μεταναστών. Πρόκειται για μία απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα, το 
οποίο αντιμετωπίζουμε: την έλλειψη εργατικών χεριών που παρατηρείται τόσο 
στον πρωτογενή τομέα, όσο και στον κλάδο των κατασκευών».

Στο ίδιο συνέδριο ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημειώνει 
σχετικά17  πως «πρέπει να ανοίξουμε νόμιμες διόδους, γιατί έχουμε αντικειμενικές 
ανάγκες. Το βλέπουμε, φέτος, σε δηλώσεις παραγωγικών φορέων του αγροτικού 
τομέα, του τουρισμού, των κατασκευών - και όχι μόνο στην Ελλάδα - που ψάχνουν 
για εργατικά χέρια. Προσπαθούμε, ως Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, 
να σκεφτόμαστε με λογική ιδιωτικού τομέα, να μπορούμε να ανταποκριθούμε 
στις αδειοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων και να μπορούμε να εκδίδουμε, 
εκεί που πρέπει, άδειες παραμονής με έναν ταχύ τρόπο».

15 Το τεύχος αυτό είναι διαθέσιμο στη σελίδα: file:///C:/Users/apost_edhzvvk/Downloads/%CE%92%CE%9F%CE 
%A5%CE%9B%CE%97_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf.
16 Ολόκληρη η ομιλία του: https://primeminister.gr/2022/06/08/29504.
17 Η ομιλία του Υπουργού: https://migration.gov.gr/n-mitarakis-dimografiko-2022/.
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Όμως, εκτός από τη πανθομολογούμενη πλέον διαπίστωση ότι οι νυν και οι 
μελλούμενες μεταναστευτικές ροές θα μπορούσαν υπό όρους να συγκρατήσουν 
την επιδείνωση του δημογραφικού χάρτη της χώρας, δεν είναι το ίδιο σαφές με 
ποιο τρόπο θα επιχειρηθεί και κυρίως θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Ιδίως εφόσον 
ήδη από τη φετινή χρονιά σημειώνονται μεγάλες ελλείψεις σε εργατικά χέρια, 
τα οποία αφορούν στο σύνολο των κλάδων της ελληνικής οικονομίας και δεν 
αποκλείεται να ξεπερνούν και τις 200.000 στις αρχές του καλοκαιριού. Και 
αυτό γιατί, όπως εύστοχα σημειώνεται σε ειδικό αφιέρωμα στον Τύπο, φαίνεται 
ότι γυρεύουμε τώρα τους αλλοδαπούς εργαζόμενους που υποχρεώσαμε σε 
αποχώρηση όλα αυτά τα τελευταία χρόνια18. 

Σε χώρες όπως η Ελλάδα, στη σημερινή οικονομικό-κοινωνική της κατάσταση 
και στη γεωπολιτική της θέση, η έλλειψη διορατικότητας και προγραμματισμού 
ή η διαρκής επίκληση του στοιχείου του «αιφνιδιασμού» σε ό,τι αφορά την 
ειδική εκδήλωση του φαινομένου στο χώρο και στο χρόνο, αφενός δεν μπορούν 
πλέον να δικαιολογηθούν έπειτα από 35 σχεδόν χρόνια αδιάλειπτης εμπειρίας 
στην υποδοχή μεταναστευτικών ροών όλων των επιμέρους κατηγοριών και 
αφετέρου θα αποδειχθούν καταστροφικές στο άμεσο μέλλον. Μολονότι στις 
μεταναστευτικές σπουδές η απόπειρα πρόγνωσης της εξέλιξης των διεθνικών 
μετακινήσεων είναι επισφαλής, καθίσταται ωστόσο απαραίτητη. 

Δεν θα ήταν λοιπόν παρακινδυνευμένο να υποτεθεί ότι, εκτός συγκλονιστικού 
απροόπτου, η Ελλάδα πιθανότατα θα συνεχίσει να δέχεται διαρκώς 
μεταναστευτικές ροές, μικτές κατά κανόνα, αλλά με αυξημένο μερίδιο 
εκτοπισμένων και προσφυγικών πληθυσμών στο σύνολο αυτών των ρευμάτων. 
Ταυτόχρονα, ακόμη και αν το οικονομικό και κοινωνικό κλίμα, απαλλαγμένο 
κάποια στιγμή από τις συνέπειες των επάλληλων κρίσεων (δημοσιονομικών, 
πανδημίας) βελτιωθεί σημαντικά, για πολλούς κατοίκους της χώρας - ανεξάρτητα 
από ιθαγένεια ή καθεστώς διαμονής - η μετακίνηση σε πιο ανεπτυγμένες 
οικονομικά χώρες (της Ευρώπης) αναμένεται να συνεχιστεί επίσης αμείωτη. 

Συνεπώς, η ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και η πρόσβασή 
τους στην απασχόληση θα ήταν ιδιαιτέρως επωφελής προφανώς για τους ίδιους, 
αλλά και για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Ενδεχομένως ο αριθμός των 
προσφύγων που αποφασίζουν να μείνουν στην Ελλάδα να μην είναι μεγάλος 
αυτή τη στιγμή, αλλά η στρατηγική ενίσχυσης της σταθερής και αξιοπρεπούς 
εργασίας τους θα επιδράσει σε μεγάλο βαθμό εποικοδομητικά και προς δύο 
ακόμη κατευθύνσεις.

18 https://www.efsyn.gr/themata/thema-tis-efsyn/348781_psahnoyme-tora-toys-xenoys-poy-diohnoyme. 
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Πρώτον, θα αλλάξει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο οι πληθυσμοί αυτοί 
βλέπουν την Ελλάδα, χωρίς καμία προοπτική απασχόλησης άρα και κοινωνικής 
ένταξης, αποκλειστικά δηλαδή σαν ενδιάμεσο σταθμό σε ένα ταξίδι προς 
άλλες χώρες. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά στις μελλοντικές ανθρωπιστικής φύσης 
ροές, η προδιάθεση της μόνιμης διαμονής και η επιδίωξη της ένταξης στην 
αγορά εργασίας μπορούν να εγγυηθούν την αλλαγή όλων των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των ροών αυτών. Δεύτερον, η μόνιμη (μετ)εγκατάσταση 
και ένταξη των προσφυγικών πληθυσμών, ιδίως στην ελληνική περιφέρεια, 
ενδέχεται να λειτουργήσει ευεργετικά, όπως ακριβώς επέδρασαν σε βάθος 
χρόνου και σε πρώτη φάση, οι προηγούμενες μεταναστευτικές ροές από τη 
δεκαετία του 1990. Συνέβαλαν καθοριστικά στη συγκράτηση του πληθυσμού σε 
αυτές τις περιοχές και την τόνωση των τοπικών οικονομιών, δημιουργώντας 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως η αύξηση της απασχόλησης, για τη μόνιμη 
διαμονή των (νέων κυρίως σε ηλικία) γηγενών -και όχι μόνον- κατοίκων αυτών 
των περιοχών.

Οι περγαμηνές αυτές τονίστηκαν συχνά και στις συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν 
με εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της έρευνας που 
εστιάζει ακριβώς στην κινητικότητα και την απασχόληση των προσφυγικών 
πληθυσμών με έμφαση στη διαμονή και την εργασία στην ελληνική περιφέρεια. 
Από το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν προκύπτουν τα εξής γενικά 
συμπεράσματα:

Οι ελλείψεις σε εργατικά χέρια στην Ελλάδα την άνοιξη του 2022 είναι 
πρωτοφανώς μεγάλες και αφορούν εξίσου στο σύνολο των κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας και στις τρεις περιοχές της έρευνας (Ήπειρος, Θεσσαλία, 
Κρήτη). 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πλήρη συνείδηση της αναγκαιότητας αναζήτησης 
εργαζομένων στις τάξεις των προσφυγικών πληθυσμών, θετική κατά κανόνα 
προδιάθεση προς τούτο, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και ανάλογη εμπειρία.

Παρόλα αυτά είναι μικρός ο αριθμός των απασχολούμενων προσφύγων στις 
επιχειρήσεις του δείγματος, αλλά και ευρύτερα στο σύνολο των κλάδων σε 
τοπικό επίπεδο με βάση τις εκτιμήσεις των πληροφορητών/τριών. Αιτία η 
λειτουργία ιδιαίτερων παραγόντων που ορθώνουν επιπλέον εμπόδια στην 
πρόσβαση στην απασχόληση για τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.

 Επιφυλάξεις και ανασταλτικοί παράγοντες δεν είναι τόσο η γλώσσα, οι δεξιότητες/
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γνώσεις και η εμπειρία ή το νομικό καθεστώς και η σχετική γραφειοκρατία, όσο 
κυρίως ή πρωτίστως η έλλειψη σταθερότητας στην επιχείρηση και ιδιαίτερα οι 
αιφνίδιες ή σύντομες παραιτήσεις. Το φαινόμενο αυτό αφορά στις περιπτώσεις 
προσφύγων που επιθυμούν εξ αρχής να φύγουν για άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Για τους υπόλοιπους, αντιστρόφως, η εποχικότητα και η προσωρινότητα των συχνά 
προσφερόμενων θέσεων εργασίας μειώνουν τις προοπτικές πλήρους και σταθερής 
απασχόλησης, οι οποίες όμως αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη 
της απόφασης μόνιμης μετεγκατάστασης από το κέντρο προς την περιφέρεια. 

Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα της στέγασης, δηλαδή η διαθεσιμότητα των 
κατοικιών προς ενοικίαση και τα υψηλά ενοίκια, αποτελεί μείζονα ανασταλτικό 
παράγοντα, ο οποίος προφανώς μόνο στο πλαίσιο συνολικότερων πολιτικών 
και αναπτυξιακών σχεδιασμών μπορεί να διευθετηθεί. 

Τέλος, τα προσωπικά δίκτυα των εργοδοτών είναι ο μόνος δρόμος εύρεσης 
εργαζομένων προσφυγικού προφίλ, ο οποίος περνά συνήθως μέσα από 
τη δραστηριοποίηση των ΜΚΟ, όπως ιδίως από την παρέμβαση του ΔΟΜ, 
σπανιότερα δε πραγματοποιείται στο πλαίσιο λίγων ad hoc σχημάτων συνέργειας 
ή μόνιμων δομών συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο. 

Το σημαντικότερο ωστόσο εύρημα από την εμπειρική έρευνα είναι αφενός ο 
ενθουσιασμός, με τον οποίο ανταποκρίθηκαν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων 
στην εναλλακτική της αναζήτησης άμεσα εφαρμόσιμων πρωτοβουλιών για 
την υπέρβαση των εντοπιζόμενων εμποδίων και η προθυμία της ενεργητικής 
συμμετοχής τους σε αυτές. Ειδικότερα, η σύμπραξη και ο επιμερισμός 
των αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο ανάμεσα στο σύνολο σχεδόν των 
εμπλεκόμενων φορέων, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, αλλά κυρίως 
το πνεύμα συνεργασίας και διαφάνειας καταγράφονται ως οι σημαντικότερες 
παρακαταθήκες για τη  λειτουργία ενός σύγχρονου και καινοτόμου σχεδιασμού 
προώθησης της ασφαλούς μετακίνησης προσφυγικών πληθυσμών για μόνιμη 
μετεγκατάσταση στην περιφέρεια με άξονα τη σταθερή απασχόληση. 
Συνοψίζοντας τη βασική ιδέα, εμπλουτισμένη πλέον από τον σχολιασμό και τις 
προτάσεις των ίδιων των πληροφορητών/τριών, εντοπίζονται οι εξής άξονες: 

 Απαιτείται τόσο η υπέρβαση της άγνοιας τρόπων αναζήτησης υποψηφίων 
προς εργασία προσφύγων από τις ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, 
όσο και η διευκόλυνση της διασταύρωσης της προσφοράς και της ζήτησης με 
τρόπο απλό, ολοκληρωμένο και αξιόπιστο. 
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  Ένας ενδεδειγμένος τρόπος θα ήταν κατ’ αρχάς η λειτουργία μιας εύκολα 
προσβάσιμης ηλεκτρονικής βάσης ή πλατφόρμας, μέσα από την οποία με ευέλικτο 
τρόπο και στη βάση ποιοτικών κριτηρίων θα μπορεί να πραγματοποιείται 
μια τέτοια διασταύρωση ακόμη και εξ αποστάσεως με τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών. 

  Αυτό το matching ως προς την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας είναι 
μια αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για την πραγματοποίηση του στόχου της 
μεσοπρόθεσμης αύξησης του βαθμού ένταξης των προσφύγων στην ελληνική 
αγορά εργασίας.   

 Η λειτουργία αυτής της πλατφόρμας είναι απαραίτητο να εντάσσεται στο 
πλαίσιο μιας συνολικότερης στρατηγικής για την ενίσχυση της πρόσβασης των 
προσφυγικών πληθυσμών στην απασχόληση και της ασφαλούς κινητικότητας 
τους προς την περιφέρεια της χώρας για αυτόν τον σκοπό. 

 Ο ευρύτερος αυτός μηχανισμός συνεπάγεται μια μόνιμη και καλά οργανωμένη 
κεντρική δομή σχεδιασμού με περιφερειακά κέντρα και υποδομές αναφοράς και 
υλοποίησης των επιμέρους δράσεων.

 Η κεντρική οργανωτική δομή μπορεί να εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα, 
τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του μηχανισμού τόσο για τις επιχειρήσεις όσο 
και για τους υποψήφιους προς εργασία. 

 Οι περιφερειακές υποδομές δύνανται να εξασφαλίσουν την απαραίτητη 
διαπροσωπική επαφή, αλλά κυρίως την επιτόπου ανάπτυξη των παράπλευρων ή 
επιπρόσθετων παρεμβάσεων.

 Για το λόγο αυτό ο μηχανισμός αυτός απαιτείται να στελεχωθεί με έμπειρο και 
αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό με γνώση όλων των ιδιαιτεροτήτων που 
περιβάλλουν την απασχόληση προσφύγων σε σχέση με αυτή των ημεδαπών ή των 
επί μακρόν εγκαταστημένων μεταναστών προηγούμενων δεκαετιών.  

 Η ευρύτερη σύμπραξη μεταξύ κρατικών υπηρεσιών, φορέων τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, Διεθνών Οργανισμών, επαγγελματικών ενώσεων και 
συνδικαλιστικών οργανώσεων αναδεικνύεται ως η πλέον ενδεδειγμένη σύνθεση 
για τη λειτουργία του μηχανισμού.

 Παράλληλα, επιμέρους συμπράξεις μεταξύ ορισμένων από τους 
προαναφερθέντες παράγοντες θα μπορούσαν να συγκροτηθούν ανά περίπτωση 
για την εφαρμογή έστω σε πιλοτικό επίπεδο της εν λόγω πρότασης.
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Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την προοπτική της μετεγκατάστασης ιδίως των 
ευρισκόμενων σε κατάσταση ακινησίας στην πρωτεύουσα της χώρας προσφύγων 
είναι εξίσου απαραίτητη και μια σειρά συμπληρωματικών παρεμβάσεων σε 
πολλαπλά επίπεδα.

 Ο υπό συζήτηση εδώ μηχανισμός δέον όπως συμπεριλάβει στον όλο σχεδιασμό 
και ενέργειες, οι οποίες θα στοχεύουν ευθέως στην ενίσχυση του αισθήματος 
ασφάλειας που απαιτείται σε ό,τι αφορά στην απασχόληση προσφύγων από την 
εργοδοτική και την εργατική πλευρά, αν και για διαφορετικούς λόγους. 

 Από τη μια η διασφάλιση της ταχύτερης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή 
και της επαγγελματικής ορολογίας σε αυτή ή και στην αγγλική, καθώς επίσης και 
η ταχύρρυθμη εκπαίδευση μέσα από προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 
ασφαλώς μετριάζουν τους ενδοιασμούς των επιχειρήσεων για την πρόσληψη 
προσφύγων.

 Παράλληλα, η αντιμετώπιση του φλέγοντος ζητήματος της κατοικίας είτε 
μέσα από την τόνωση της αξιοποίησης των αδιάθετων κατοικιών είτε και από 
τη διασφάλιση  της αξιοπρεπούς και οικονομικά προσιτής στέγασης αποτελεί 
μάλλον μία από τις βασικότερες μέριμνες του μηχανισμού.

 Από την άλλη, η ενίσχυση ή ακόμη και η διασφάλιση της απασχόλησης στο 
σύνολο της διάρκειας του χρόνου, ενδεχομένως σε επάλληλες σχέσεις εργασίας, 
καθώς και η παράλληλη στήριξη της πρόσβασης στην απασχόληση και για τα 
υπόλοιπα μέλη της οικογένειας αναμένεται να ενισχύσει την απόφαση για τη 
μετεγκατάσταση στη περιφέρεια της χώρας ακόμη δε και σε απομακρυσμένες 
περιοχές εντός του εκάστοτε νομού. 

 Για όλες αυτές τις συμπληρωματικές πλην όμως εξίσου απαραίτητες ενέργειες 
προκύπτει ότι είναι μάλλον αναγκαίο η κεντρική ευθύνη ή έστω ο βασικός ρόλος 
σχεδιασμού να αναληφθεί από κρατικές υπηρεσίες και από φορείς της εκάστοτε 
περιφέρειας και αυτό όχι (μόνο) για λόγους διασφάλισης της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης. 

 Μολονότι θα ήταν ευκταία η ανάληψη από την ελληνική πολιτεία ενός 
κεντρικού σχεδιασμού που να συνδυάζει δράσεις από-αστικοποίησης, τοπικής 
οικονομικής ανάπτυξης και πολιτικών ένταξης των προσφύγων, και σε αυτή 
την περίπτωση, έστω σε πειραματικό στάδιο, επιμέρους συμπράξεις σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο θα μπορούσαν να θέσουν σε πολιτική εφαρμογή ένα σχέδιο 
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αφενός διασταύρωσης προσφοράς και ζήτησης και αφετέρου ολοκληρωμένης 
ενίσχυσης της κινητικότητας με σκοπό την ένταξη στις περιφερειακές αγορές 
εργασίας της χώρας. 

Επίμετρο

 Η ολοκλήρωση αυτής της έρευνας συμπίπτει με την περίοδο παύσης λειτουργίας 
της μεγαλύτερης Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων στον Ελαιώνα Αττικής (30 
Ιουνίου 2022), η οποία συνεπάγεται μια νέα κινητικότητα σημαντικού αριθμού 
προσφύγων. Νωρίτερα στις 22/2/2022, σε ανακοίνωσή του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρεται ότι «από 16 Απριλίου 2022, οι θέσεις 
του προγράμματος στέγασης “ESTIA II” θα περιοριστούν σε 10.000 από 27.000 
που διέθετε το 2021, λόγω της βελτιωμένης διαχείρισης του Μεταναστευτικού, 
με προοπτική το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2022». 

Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι έπειτα από μια τέτοια εξέλιξη το ζήτημα της 
κινητικότητας και της απασχόλησης των προσφυγικών πληθυσμών σε 
περιφερειακό επίπεδο ανάγεται πλέον σε κεντρικό επίδικο σε ό,τι έχει να κάνει εν 
γένει με την κοινωνική τους ένταξη στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η πιλοτική έστω 
εφαρμογή του υπό συζήτηση εδώ προτεινόμενου μηχανισμού θα μπορούσε ήδη 
από τώρα να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια διαφορετική 
εικόνα σε σχέση με τις κενές και ακάλυπτες θέσεις εργασίας εν όψει της θερινής 
περιόδου του επομένους έτους 2023.
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