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1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Η παρούσα έκθεση αναφοράς εκπονείται στο πλαίσιο του έργου Transversal Project for Migrants (αρ. 
2018-1-FR01-KA202-048007), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο 
του προγράμματος Erasmus+, στρατηγικές εταιρικές σχέσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση. Έχει διάρκεια δύο ετών, από τον Σεπτέμβριο του 2018 έως τον Αύγουστο του 2020.

Η ομάδα του έργου περιλαμβάνει 7 οργανισμούς από 7 χώρες: 

	ITG Conseil, Γαλλία

	IASIS, Ελλάδα

	Centre for Social Innovation, Κύπρος

	Mindshift Talent Advisory, Πορτογαλία

	Business Foundation for Education, Βουλγαρία

	Solidaridad Sin Fronteras, Ισπανία

	Bahcesehir Universitesi Foundation, Τουρκία

Το έργο στοχεύει να συμβάλει στην καταπολέμηση:

	της έντονης ανισότητας μεταξύ της μέσης οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των 
εργαζομένων στην Ευρώπη και εκείνης των μεταναστών της ΕΕ, οι οποίοι, συχνά, κατέχουν 
θέσεις εργασίας με χαμηλότερους μισθούς, λιγότερες ευκαιρίες για σταδιοδρομία και 
λιγότερες ευκαιρίες για καλύτερη θέση εργασίας (εγκάρσια κινητικότητα)

	της ανεπαρκούς απάντησης στους μετανάστες προκειμένου να αναζητηθεί λύση για την 
αλλαγή αυτής της διαφοράς 

	της έλλειψης εργαλείων και καθοδήγησης για τους εκπαιδευτές, τους καθοδηγητές, τους 
εκπαιδευτές ΕΕΚ και τους κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι υποστηρίζουν τους μετανάστες 
εντός της ΕΕ στον τομέα των εγκάρσιων ικανοτήτων.

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

	οι εκπαιδευτές, οι καθοδηγητές, οι σύμβουλοι καριέρας, οι εκπαιδευτές επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι κοινωνικοί λειτουργοί

	οι ίδιοι οι μετανάστες, οι οποίοι είναι επίσης τελικοί δικαιούχοι

Για την επίτευξη των στόχων της, η ομάδα του έργου θα δημιουργήσει από κοινού ένα καινοτόμο 
μοντέλο και εργαλεία για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των εγκάρσιων δεξιοτήτων για τους 
μετανάστες και ειδικότερα για τα ακόλουθα:
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	την ικανότητα κατανόησης ενός προβλήματος ή ενός πλαισίου (νοημοσύνη, κριτική σκέψη, 
κλπ.), συμπεριλαμβανομένων των πολιτισμικών πολλαπλών πτυχών και των κοινωνικών 
διαφορών 

	τη λήψη αποφάσεων, ανάληψη ευθύνης και καθοδήγηση

	την ικανότητα συλλογικής συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες μορφές επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων (εικονική εργασία, εργασία μέσω διαδικτύου κ.λπ.) 

	την οργάνωση υποστήριξης και ανθεκτικότητας στην επιχείρηση και / ή στην ομάδα

	τη δημιουργικότητα

	την ευελιξία, το πνεύμα πρωτοβουλίας και την κινητικότητα στην εργασία.

Οι κοινές προσπάθειες της κοινοπραξίας εστιάζονται 
ειδικότερα στο να μπορούν οι επαγγελματίες να 
βελτιώσουν τις δραστηριότητες που έχουν ήδη 
δοκιμαστεί για να στηρίξουν την ευάλωτη ομάδα των 
μεταναστών στην αγορά εργασίας, τον οικονομικό και 
κοινωνικό αποκλεισμό. Ειδικότερα, θα οδηγήσουν 
στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο θα 
προωθηθούν οι καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές 
που σχετίζονται με τις εγκάρσιες ικανότητες, πώς θα 
ενθαρρυνθεί η δημιουργικότητα και η καινοτομία και 
πώς θα βελτιωθεί η ανοικτή πρόσβαση σε νέες και 
καινοτόμες προσπάθειες στήριξης, εργαλεία, μεθόδους 
καθοδήγησης/ κατάρτισης.

Το πρώτο βήμα για την επιτυχή υλοποίηση του έργου και ο κύριος στόχος της παρούσας έκθεσης 
είναι η χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης στις χώρες εταίρους όσον αφορά την ένταξη των 
μεταναστών στην αγορά εργασίας και η διερεύνηση των λόγων για τις μειωμένες τους απολαβές. 
Παράλληλα, πρέπει να αναλυθούν τα κενά στις γνώσεις και τις ικανότητες των ατόμων που εργάζονται 
με μετανάστες, όπως είναι οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι εκπαιδευτές, οι ψυχολόγοι, κ.λπ., προκειμένου 
να σχεδιαστούν και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά εργαλεία και μέθοδοι.

Η παρούσα έκθεση έχει εκπονηθεί με βάση τα ευρήματα από την έρευνα γραφείου και την έρευνα 
πεδίου, καθώς και την άμεση συμμετοχή των δύο ομάδων στόχων, των επαγγελματιών που εργάζονται 
με μετανάστες και των ίδιων των μεταναστών, μέσω συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλες 
τις εμπλεκόμενες χώρες. Οι εταίροι ενέπλεξαν 5 επαγγελματίες που εργάζονταν με μετανάστες και 5 
μετανάστες σε κάθε χώρα. Συνολικά είχαν εμπλοκή 70 εκπρόσωποι των ομάδων-στόχων.
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2. ΕΚΘΕΣΉ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ

Η έκθεση αναφοράς έχει εκπονηθεί με βάση την έρευνα γραφείου που πραγματοποιήθηκε στη 
Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, την Ισπανία και την Τουρκία. Ο κύριος 
στόχος της έκθεσης είναι να παρέχει πληροφορίες από τις συμμετέχουσες χώρες σχετικά με:

	την κατάσταση και τις τάσεις των σημερινών μεταναστών, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με 
την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση

	τη σχετική νομοθεσία που επηρεάζει την ένταξη των μεταναστών

	τις πολιτικές και τις πρακτικές σε εθνικό επίπεδο

	τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών που εργάζονται με 
μετανάστες για την καλύτερη προσωπική και επαγγελματική τους συνειδητοποίηση

2.1. Σύντομη επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης και των τάσεων που συνδέονται με τους 
μετανάστες στις εμπλεκόμενες χώρες με επίκεντρο τις μεταναστευτικές ροές, τις επίσημες 
στατιστικές, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την ένταξη σε διάφορες δραστηριότητες επίσημης 
και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης

 
Οι χώρες που συμμετέχουν στο σχέδιο έχουν επιλεγεί με τρόπο που να αντιπροσωπεύουν μια 
διαφορετική εικόνα της ένταξης των μεταναστών στην Ευρώπη. Από τη μία πλευρά, η ομάδα του έργου 
συντονίζεται από την ITG, μια οργάνωση που εκπροσωπεί τη Γαλλία, που αποτελεί μια χώρα με μακρά 
ιστορία υποδοχής μεταναστών καθώς και μια μακρόχρονη στάση απέναντι στην ενσωμάτωσή τους, η 
οποία αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, τους 
λόγους της διαδικασίας μετανάστευσης και τις λύσεις που έχουν αναληφθεί σε κυβερνητικό επίπεδο. 
Από την άλλη πλευρά, η κοινοπραξία περιλαμβάνει χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία, οι οποίες 
έχουν προσελκύσει όλες τις τεράστιες κοινότητες μεταναστών από χώρες που μιλούν τη γλώσσα 
τους, η οποία υποτίθεται ότι διευκολύνει μια ομαλότερη διαδικασία ενσωμάτωσης. Υπάρχουν επίσης 
χώρες που λόγω της γεωγραφικής τους θέσης αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρές πιέσεις από τις 
μεταναστευτικές ροές, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και η Τουρκία. 

Μεταξύ των χωρών που βρίσκονται γεωγραφικά σε ένα μέρος όπου οι μεταναστευτικές ροές 
αναμένεται να είναι εντατικές είναι η Βουλγαρία, που αντιπροσωπεύει μια πολύ διαφορετική εικόνα. 
Ούσα μια από τις φτωχότερες χώρες μεταξύ των μελών της ΕΕ, η Βουλγαρία δεν είναι ελκυστική 
για τους μετανάστες που προτιμούν να τη χρησιμοποιούν ως αφετηρία για τις δυτικές χώρες με 
υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ένα άλλο σημαντικό προβάδισμα για τη Βουλγαρία είναι ότι παρόλο 
που η χώρα εξακολουθεί να μην είναι εκτεθειμένη σε έντονες μεταναστευτικές πιέσεις, οι τάσεις και 
η διαδικασία κατά τα τελευταία χρόνια έφεραν στην επιφάνεια την αδυναμία αντιμετώπισης μιας πιο 
δύσκολης κατάστασης καθώς και την ανάγκη για την άμεση λήψη μέτρων.

Παρά τις διαφορές, υπάρχουν εμφανείς ομοιότητες σε όλες τις χώρες όπου διερευνάται η 
απασχόληση και οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης των μεταναστών. Το προφίλ 
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της απασχόλησης των μεταναστών 
δείχνει ότι οι περισσότεροι από αυτούς 
εκπροσωπούνται σε ανειδίκευτες 
επαγγελματικές ομάδες, γεγονός που 
δεν αντικατοπτρίζει επακριβώς τα 
προσόντα τους. Οι δυνατότητές τους 
στην αγορά εργασίας ρυθμίζονται 
από συγκεκριμένη νομοθεσία και 
η αναγνώριση των προηγούμενων 
ικανοτήτων και προσόντων τους 
προβλέπει διαδικασίες που μπορεί 
να είναι δαπανηρές όσον αφορά το 
χρόνο, τους οικονομικούς πόρους και 

άλλους σημαντικούς παράγοντες. Η έλλειψη αποτελεσματικής επαγγελματικής συμβουλευτικής και 
υποστήριξης που προσφέρεται στους μετανάστες υπήρξε επίσης πολύ σημαντική σε όλες τις εθνικές 
εκθέσεις που εκπόνησαν οι εταίροι.

Για τις τεράστιες ομάδες μεταναστών οι παράγοντες που δημιουργούν περισσότερες δυσκολίες 
στην ένταξη περιλαμβάνουν τις γλωσσικές δυσκολίες, τις κοινωνικές και εργατικές διακρίσεις, τις 
πολιτισμικές διαφορές, την απόκτηση νομικής διοικητικής τεκμηρίωσης, την αρνητική στάση του 
τοπικού πληθυσμού, τις θρησκευτικές διαφορές και τον αρνητικό λόγο των μέσων ενημέρωσης.

Ειδικές πληροφορίες για τις χώρες που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου παρουσιάζονται 
παρακάτω:

	Γαλλία

Στη Γαλλία, οι επίσημες στατιστικές για τους μετανάστες βασίζονται στην εθνικότητα του γηγενούς 
πληθυσμού: παγκόσμιος πληθυσμός: 65,9 εκατομμύρια το 2018, συμπεριλαμβανομένων 6 
εκατομμυρίων μεταναστών (3,6 εκατομμύρια γεννήθηκαν στη Γαλλία και 2,4 γεννήθηκαν εκτός 
Γαλλίας). 

Η Γαλλία είναι μια χώρα μετανάστευσης και έχει μεγάλη παράδοση στο να καλωσορίζει μετανάστες. 
Για πολύ καιρό, οι μετανάστες προέρχονταν από πρώην αποικίες της Γαλλικής Αυτοκρατορίας, 
ειδικά από την Αφρική, το Μαγκρέμπ και την Ασία (Ινδοκίνα). Στα χρόνια του 1920, μετά τον Μεγάλο 
Πόλεμο (Α’ Παγκόσμιο), τεράστια κύματα μεταναστών εργαζομένων προήλθαν από αποικίες για 
την ανασυγκρότηση της χώρας (Αφρική και Ασία). `Αλλα μεγάλα κύματα μεταναστών ήρθαν μετά τη 
Μεγάλη Οικονομική κρίση του 1929/32 και λόγω δικτατορικών καθεστώτων (για παράδειγμα από 
την Ιταλία και από την Ισπανία κατά τον εμφύλιο πόλεμο στην Ισπανία), κυρίως από την Πολωνία, 
την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Αυτή η τάση ήταν η ίδια μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
με την πλειονότητα των μεταναστών να είναι από την Ευρώπη. Μετά το 1975, το ποσοστό των 
μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε σταθερά, λόγω των νέων κυμάτων μετανάστευσης 
από το Μαγκρέμπ και γενικά την Αφρική.

Από το 1974, η ίδια η μετανάστευση έχει ουσιαστικά σταματήσει λόγω οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, 
με βάση την απόφαση που ενισχύθηκε από τις εκάστοτε κυβερνήσεις τα τελευταία τριάντα χρόνια, 
δεν υπάρχει «μηδενική μετανάστευση». Από το 1991, με εξαίρεση τα έτη 1994 έως 1997, ο ετήσιος 
αριθμός εγγραφών για μεγαλύτερη διαμονή ήταν πάντα περίπου 80.000. Σύμφωνα με το Τμήμα 
Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Απασχόλησης, Κοινωνικής Συνοχής και Στέγασης, 
οι μόνιμες εισδοχές στη Γαλλία αφορούσαν μεταξύ 2001 και 2004, αντίστοιχα, 107.550, 124.800, 
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136.400 και 140.100 αλλοδαπούς. Οι αριθμοί αυτοί δεν λαμβάνουν υπόψη τις εισροές προσωρινής 
φύσης, όπως οι φοιτητές, οι εποχιακοί ή οι αιτούντες άσυλο, περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι 
το 2004. Όποια και αν είναι η αβεβαιότητα σχετικά με την ακρίβειά τους, οι υψηλοί αυτοί αριθμοί 
και η άνοδος αντιβαίνουν στην εικόνα της Γαλλίας με κλειστά σύνορα. Αυτό το χάσμα ανάμεσα στην 
πραγματικότητα και τη ρητορική αναφορικά με το ότι η μετανάστευση σταματάει για τριάντα χρόνια 
εξηγεί, εν μέρει, την αρνητική εικόνα που υπέστησαν πολλοί νόμιμοι αλλοδαποί που αντιμετωπίζονται 
καταχρηστικά ως παράνομοι.

Η διαχείριση αυτής της μετανάστευσης γίνεται επιφανειακά. Οι μετανάστες επιλέγονται τώρα 
μεμονωμένα βάσει των προσόντων, των δεξιοτήτων τους, των ικανοτήτων τους ή μιας ιδιαίτερης 
ανάγκης για τη Γαλλία. Επιτρέπεται να παραμείνουν στη Γαλλία επειδή ανήκουν σε αντικειμενικές 
κατηγορίες που ορίζονται από το νόμο, είτε πρόκειται για συζύγους Γάλλων, μέλη οικογένειας 
που έχουν εξουσιοδοτηθεί να ζητήσουν οικογενειακή επανένωση στο εξωτερικό, κ.λπ. Επιπλέον, 
στις αρχές του 2014, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ενισχύσει τη μετανάστευση με 
ερευνητές στη Γαλλία, ειδικούς υπολογιστών και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Σχεδόν το ένα δέκατο του πληθυσμού της Γαλλίας είναι μετανάστες. Αυτό αναλογεί στο 8,8% για την 
ακρίβεια. Από το 2004 έως το 2017, κατά μέσο όρο 200.000 μετανάστες έφταναν στις γαλλικές ακτές 
κάθε χρόνο.

Σχεδόν οι μισοί νέοι μετανάστες στη Γαλλία είναι ευρωπαίοι. Σε αντίθεση με την γενικότερη πεποίθηση, 
οι Αφρικανοί δεν αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη νέα μεταναστευτική ομάδα στη Γαλλία. Σύμφωνα 
με το εθνικό στατιστικό όργανο της Γαλλίας, το INSEE αντιστοιχούσε στο 30% των νέων αφίξεων από 
το εξωτερικό, ενώ οι Ευρωπαίοι αντιπροσώπευαν το 46%. Η μεγαλύτερη κοινότητα προέρχεται από 
την Πορτογαλία: κατά το 2017, το 8% του μεταναστευτικού πληθυσμού της Γαλλίας γεννήθηκε εκεί. 
Το ποστοστό αυτό είναι δηλαδή μεγαλύτερο από το ποσοστό του πληθυσμού των πρώην γαλλικών 
αποικιών του Μαρόκου και της Αλγερίας (7%). Οι Βρετανοί και οι Ισπανοί (5%), καθώς και Ιταλοί και 
Γερμανοί (4%) αποτελούσαν τις μεγαλύτερες ομάδες μεταναστών στο γαλλικό έδαφος.

Οι Ευρωπαίοι που πλήγησαν από την κρίση άρχισαν να φτάνουν στη Γαλλία το 2009 και στη Μέση 
Ανατολή μετά το 2015. Από 88.820 νέες αφίξεις το 2009, σε 105.830 το 2012, 120.580 το 2015, η 
μετανάστευση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημείωσε πολύ πιο έντονη αύξηση από οποιαδήποτε 
άλλη ήπειρο.

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, σε σύγκριση με τους γηγενείς Γάλλους: 
- Οι μετανάστες υπερεκπροσωπούνται σε ανειδίκευτες επαγγελματικές ομάδες, γεγονός που δεν 
αντικατοπτρίζει επακριβώς τα προσόντα τους. Στη Γαλλία, η μέση αμοιβή τους είναι συνολικά 
χαμηλότερη. Το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλότερο μεταξύ αυτών των ομάδων (μεταξύ 20% και 25% 
το 2018), από ό, τι μεταξύ των γηγενών Γάλλων (9% το 2018). 
- Τομείς: Οι μετανάστες εκπροσωπούνται περισσότερο στην 
εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες (14% 
του συνόλου των ενεργών μεταναστών, 410.000 άτομα), τη 
διοίκηση και άλλες υπηρεσίες (13%, 390.000 άτομα) και τον 
ξενοδοχειακό κλάδο και τον κλάδο της εστίασης (13%, 390.000 
άτομα). Οι μετανάστες δεν επιτρέπεται να εργάζονται στη 
δημόσια διοίκηση, σε δημόσιους οργανισμούς ή σε νομοθετικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα (δημόσια ή ιδιωτικά), όπως ιατροί, 
δικηγόροι, κ.λπ.
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	Ελλάδα

Τα τελευταία 20 χρόνια η Ελλάδα μετασχηματίστηκε σε μια πολυπολιτισμική χώρα. Δεν υπάρχει 
λεπτομερής στατιστικός υπολογισμός για τον συνολικό πληθυσμό προσφύγων και ομάδων 
μετανάστευσης που ζουν στη χώρα. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο αριθμός 
των αλλοδαπών στη χώρα συσχετίζεται σχεδόν με το 10% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας (το 
ποσοστό αυτό είναι σε συμφωνία με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την τελευταία απογραφή 
του Εθνικού Οργανισμού Στατιστικής το 2011). Σύμφωνα με την απογραφή, το μεγαλύτερο ποσοστό 
αλλοδαπών που ζουν στην Ελλάδα έχουν αλβανική ιθαγένεια (52,7%), 8,3% βουλγαρική, 3,7% 
πακιστανική και 3% γεωργιανή ιθαγένεια (ΕΣΥΕ, 2011).

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες λόγω του γεγονότος ότι 
ο αριθμός των μεταναστών έχει αυξηθεί δραματικά. Επιπλέον, αρκετούς μήνες μετά την υπογραφή 
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας και πέρα   από την τεράστια χρηματοδότηση 
που ανακοινώθηκε από τον ΕΟΧ, περισσότεροι από 50.000 πρόσφυγες πολέμου εξακολουθούν να 
ζουν σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης χωρίς κατάλληλη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη 
και στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Η εκπαίδευση αποτελεί επί του παρόντος ένα από τα μεγαλύτερα κενά στην ανθρωπιστική 
ανταπόκριση στις ρέουσες ροές που χαρακτηρίζουν τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια σημαντική 
έλλειψη ειδικών μαθημάτων ή επαγγελματικής κατάρτισης για εκπαιδευτές σχετικά με τον 
διαπολιτισμικό χαρακτήρα, τις πολιτικές αλλοτρίωσης, τις θεωρητικές αρχές και τις πρακτικές της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η Ελλάδα, όλα αυτά τα χρόνια, έχει εφαρμόσει ελάχιστες σειρές μέτρων 
πολιτικής για την εκπαιδευτική ανάπτυξη και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας, στην κάλυψη των αναγκών των μεταναστών και στην εξεύρεση 
αποτελεσματικών λύσεων.

	Κύπρος

Επί του παρόντος, ο ξένος πληθυσμός της Κύπρου είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μετά το Λουξεμβούργο 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστιαίες μονάδες, καθώς οι αλλοδαποί κάτοικοι αποτελούν το 15,7% 
του πληθυσμού του. Τα τελευταία 30 χρόνια παρατηρείται δραματική αύξηση της μετανάστευσης 
στη χώρα, με 21.306 νέες αφίξεις μακροχρόνιων μεταναστών το 2017 σε σύγκριση με μόλις 246 το 
1981. Με εξαίρεση τα έτη 2012-2015, όταν η οικονομία της Κύπρου βρισκόταν σε βαθιά ύφεση, η 
καθαρή μετανάστευση ήταν θετική. Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2013 από την 
UNICEF, η πλειοψηφία των αλλοδαπών που ζουν στην Κύπρο προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, 
την Ελλάδα, τη Γεωργία, τη Ρωσία και τη Σρι Λάνκα.

Γενικά, η Κύπρος χορηγεί σχετικά μικρό αριθμό αιτήσεων ασύλου και έχει μικρό αριθμό 
αναγνωρισμένων προσφύγων παρά την εγγύτητα της Κύπρου στη Συρία. Το 2017 υπήρχαν 4.582 
αιτήσεις ασύλου, από τις οποίες 142 απέκτησαν καθεστώς πρόσφυγα με χώρες καταγωγής τους τη 
Συρία, την Ινδία, το Βιετνάμ, το Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο, το Πακιστάν, τη Σρι Λάνκα, τη Σομαλία, το 
Καμερούν και τις Φιλιππίνες. Σχεδόν 6 από τις 10 αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου εκπονεί προγράμματα εντατικής ελληνικής 
γλώσσας για τα ξένα παιδιά ώστε να διευκολύνεται η ομαλή ενσωμάτωσή τους στο δημόσιο 
εκπαιδευτικό σύστημα και απαλλάσσει από την αξιολόγηση τα παιδιά μεταναστών που δεν μιλούν 
με ευχέρεια τα ελληνικά, σε θέματα όπως η νεοελληνική γλώσσα, η αρχαία ελληνική, τα θρησκευτικά 
και η γαλλική γλώσσα.
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Εκτός από τα μαθήματα ξένων γλωσσών, η κυβέρνηση εφαρμόζει μαθήματα επαγγελματικής 
κατάρτισης για εξειδικευμένη χειρωνακτική εργασία σε τομείς όπως τα υδραυλικά, οι αυτοματισμοί 
και οι επισκευές αυτοκινήτων. Ωστόσο, τα μαθήματα αυτά προσφέρονται κυρίως στα ελληνικά, 
γεγονός που αποτελεί εμπόδιο για την είσοδο των μεταναστών.

Ορισμένοι ΜΚΟ και τοπικοί δήμοι προσφέρουν προγράμματα ΕΕΚ στην αγγλική γλώσσα, αλλά 
ελλείψει εθνικής πολιτικής για την ένταξη των μεταναστών, τα προγράμματα αυτά είναι μεμονωμένα.

Οι μετανάστες στην Κύπρο, ιδίως από τρίτες χώρες, αντιμετωπίζουν χαμηλά επίπεδα ανεργίας 
σε απόλυτες τιμές. Το 2017, 3.324 υπήκοοι τρίτων χωρών ήταν άνεργοι, σε σύγκριση με 5.476 
υπηκόους της ΕΕ και 38.366 Κύπριους. Οι κύριοι τομείς στους οποίους απασχολούνται υπήκοοι 
τρίτων χωρών και της ΕΕ στην Κύπρο είναι οι δραστηριότητες των νοικοκυριών (οικιακές βοηθοί), της 
γεωργίας, των κατασκευών, της χονδρικής αγοράς, των υπηρεσιών τροφίμων, της διοίκησης και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

	Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία, οι επίσημες στατιστικές για τους μετανάστες βασίζονται στην εθνικότητα των 
κατοίκων του πληθυσμού, ακόμη και αν δεν αντιπροσωπεύει ακριβώς την κοινότητα των μεταναστών 
(δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει μετανάστες που έχουν λάβει πορτογαλική υπηκοότητα και, 
αφετέρου, συμπεριλαμβάνει τα παιδιά των μεταναστών που κληρονομούν την εθνικότητα των 
γονέων τους).

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, το 2017, στην Πορτογαλία ζούσαν περισσότεροι από 400.000 κάτοικοι 
που ήταν αλλοδαποί, γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση 6% σε σύγκριση με το 2016. Αυτή η 
κατάσταση αντιπαραβάλλεται με τη μείωση που σημειώθηκε το 2010 – 2015, κατά την οικονομική 
κρίση, όταν η χώρα έχασε την ελκυστικότητά της. Το 2017, ο αριθμός των νεοεισερχομένων αυξήθηκε 
κατά 30,9% (61.413 άδειες), κυρίως λόγω της αύξησης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν 
στην Πορτογαλία.

Η μεγαλύτερη κοινότητα είναι η Βραζιλία, αν και η ιταλική και η γαλλική κοινότητα είχαν σημειώσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη. Πρέπει να σημειωθεί ότι πάνω από το ένα τρίτο των Γάλλων και το ένα πέμπτο 
των Ιταλών είναι συνταξιούχοι και το 17% των Ιταλών έχουν στην πραγματικότητα καταγωγή από τη 
Βραζιλία (Ιταλοί απόγονοι). Στην πραγματικότητα, αυτό το προφίλ (συνταξιοδοτούμενοι) αυξάνεται 
στους νεοεισερχόμενους από τη Βραζιλία. Από την άλλη πλευρά, οι σπουδαστές που αυξάνονται τα 
τελευταία χρόνια, προέρχονται από τη Βραζιλία, το Πράσινο Ακρωτήριο και την Αγκόλα. Από το 2012, 
οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% αυτής της ομάδας.

Σε σχέση με την απασχόληση, σε σύγκριση με τους Πορτογάλους, οι μετανάστες υπερεκπροσωπούνται 
σε ανειδίκευτες επαγγελματικές ομάδες, γεγονός που δεν αντικατοπτρίζει επακριβώς τα προσόντα 

τους. Η μέση αμοιβή τους είναι συνολικά 
χαμηλότερη. Αν και το ποσοστό ανεργίας είναι 
υψηλότερο μεταξύ αυτών των ομάδων από ό, 
τι στους Πορτογάλους, η διαφορά μειώνεται τα 
τελευταία χρόνια.

	 Βουλγαρία

Ως χώρα που υποφέρει από σοβαρή μετανάστευση, 
η Βουλγαρία συνήθως λαμβάνει υπόψη κυρίως 
την εξερχόμενη μετανάστευση και τις οικονομικές, 
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κοινωνικές και δημογραφικές της επιπτώσεις. Ταυτόχρονα, η μετανάστευση κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες είναι σχετικά μικρή.

Πριν από το 1989, η Βουλγαρία δεν ήταν απόλυτα απομονωμένη και υπήρχε μια μακροπρόθεσμη 
κυβερνητική πολιτική για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε φοιτητές και ενήλικες από 
τις αναπτυσσόμενες σοσιαλιστικές χώρες. Επιπλέον, κατά τη δεκαετία του 1980 υπήρχε έλλειψη 
εργατικού δυναμικού στον τομέα των κατασκευών και αυτός ήταν ο λόγος για τη μετανάστευση 
ανθρώπων από το Βιετνάμ. Αυτή ήταν η μόνη μετανάστευση εργατικού δυναμικού στη Βουλγαρία. 
Λόγω της γεωγραφικής της κατάστασης, η Βουλγαρία υπήρξε ανέκαθεν χώρα διέλευσης, ειδικά για 
τους μετανάστες από τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αφρική, κάτι που συνέβη και κατά τα τελευταία 
χρόνια.

Από το 2007, όταν η Βουλγαρία έγινε μέλος της ΕΕ, παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών 
που επιθυμούν να ζήσουν στη Βουλγαρία και να γίνουν Βούλγαροι πολίτες. Κύριοι στόχοι τους είναι 
και πάλι να εκμεταλλευτούν κυρίως τη Βουλγαρία ως σημείο διέλευσης προς τη Δυτική Ευρώπη.

Την 1η Ιανουαρίου 2017, ζούσαν στη Βουλγαρία 64.074 αλλοδαποί από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής 
`Ενωσης. Αντιπροσώπευαν ένα ποστοστό λιγότερο του 1% του συνολικού πληθυσμού. Οι 
περισσότεροι από αυτούς διαθέτουν άδειες εργασίας, σπουδών και οικογενειακής επανένωσης. Οι 
3 πιο αντιπροσωπευτικές χώρες προέλευσης τρίτων χωρών ήταν η Ρωσία (20.938), η Συρία (11.484) 
και η Τουρκία (10.662). Ο αριθμός των Σύριων στη Βουλγαρία αυξήθηκε από 792 το 2013 σε 11 
484 το 2017, λόγω της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης. Περίπου 3.056 αλλοδαποί απέκτησαν 
βουλγαρική ιθαγένεια το 2017. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συγκεντρωτικά στοιχεία για βούλγαρους 
πολίτες με ιστορικό τρίτων χωρών.

Η κρατική υπηρεσία για τους πρόσφυγες παρέχει πληροφορίες για τις 5 πρώτες χώρες προέλευσης 
αιτητών άσυλο, οι οποίες είναι το Αφγανιστάν, η Συρία, το Ιράκ και το Πακιστάν, ενώ η πέμπτη θέση 
αφορά τα άτομα χωρίς καθεστώς. Σύμφωνα με την Eurostat (Μετανάστευση και μεταναστευτικά 
στατιστικά στοιχεία), η Βουλγαρία είναι ένα από τα 6 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής `Ενωσης, όπου ο 
αριθμός των μεταναστών υπερβαίνει τον αριθμό των μεταναστών το 2017.

Ο ΟΗΕ σημειώνει ότι η Βουλγαρία είναι στην πραγματικότητα το γρηγορότερο έθνος στον κόσμο 
σε επίπεδο σμίκρυνσης, αφού ο σημερινός του πληθυσμός, περίπου 7 εκατομμυρίων ανθρώπων, 
αναμένεται να μειωθεί σε 5,4 εκατομμύρια μέχρι το 2050 και 3,9 εκατομμύρια μέχρι τα τέλη του 
αιώνα. Η χώρα αντιμετωπίζει ήδη σημαντικές προκλήσεις που απορρέουν από αυτές τις δημογραφικές 
διαδικασίες και έχουν συζητηθεί πολλές ιδέες σχετικά με τον τρόπο προσέλκυσης των μεταναστών, 
ώστε να καλυφθούν τα κενά που προβλέπονται στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, λόγω των οικονομικών 
συνθηκών και της έλλειψης αποτελεσματικών υπηρεσιών και μέτρων ενσωμάτωσης, εξακολουθεί να 
κυριαρχεί η τάση της Βουλγαρίας να γίνεται αντιληπτή ως χώρα διαμετακόμισης προς τις χώρες με 
καλύτερο βιοτικό επίπεδο.

Οι δημογραφικές προκλήσεις και η γεωγραφική θέση της χώρας επιβάλλει την ένταξη των μεταναστών 
ως ένα καυτό θέμα που προσελκύει σημαντική προσοχή σε επίπεδο πολιτικής. Το ζήτημα είναι πολύ 
ευαίσθητο για διαφορετικούς λόγους, ιδιαίτερα γιατί η Βουλγαρία είναι μία από τις φτωχότερες χώρες 
της ΕΕ, η οποία έχει περιορισμένη ικανότητα να αντιμετωπίσει έναν αυξανόμενο αριθμό μεταναστών,  
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών πόρων, της υποδομής, των επαγγελματιών που είναι ικανοί 
να εργάζονται με ανθρώπους με μεταναστευτικό υπόβαθρο, πολιτικές και μέτρα σε ισχύ.

Όσον αφορά την εκπαίδευση μεταξύ των ομάδων μεταναστών στη Βουλγαρία, η εκτίμηση είναι 
ότι κατά κύριο λόγο πρόκειται για άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, επειδή αποτελεί 
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συχνή πρακτική οι φοιτητές που έρχονται 
να σπουδάσουν στη Βουλγαρία να μένουν 
στη χώρα μετά την αποφοίτησή τους. Κατ’ 
εξαίρεση, η κινεζική κοινότητα εκτιμάται ως 
αντιπροσωπευτική των ατόμων με χαμηλότερο 
επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά όχι αναλφάβητων, 
αφού οι περισσότεροι από αυτούς συμμετέχουν 
σε δύο βασικούς οικονομικούς τομείς, το 
εμπόριο και τα εστιατόρια.

Μια άλλη αξιολόγηση γίνεται για τα άτομα με αφρικανική προέλευση. Αυτοί που έχουν ζήσει εδώ και 
πολλά χρόνια στη Βουλγαρία είναι πολύ μορφωμένοι. Είναι μηχανικοί, γιατροί, επιστήμονες, κ.λπ. 
Αντίθετα, οι άνθρωποι με αφρικανική προέλευση που μετακόμισαν πρόσφατα στη Βουλγαρία έχουν 
χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο.

Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που προέρχονται από τις αραβικές χώρες έχουν επίσης 
υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και, όπως ο κινέζικος πληθυσμός, συμμετέχουν σε δεδομένες 
οικονομικές θέσεις, όπως το εμπόριο, για παράδειγμα.

Οι μετανάστες από τις γειτονικές χώρες ή από χώρες με στενές σχέσεις, όπως η Τουρκία, η Βόρεια 
Μακεδονία, η Μολδαβία, η Ουκρανία και η Λευκορωσία, υποκινούνται από τα πολιτικά καθεστώτα, 
την οικονομική κατάσταση και την ιδέα να χρησιμοποιηθεί η Βουλγαρία ως διέξοδος και βολικό 
σημείο εκκίνησης προς τη Δυτική Ευρώπη.

	Ισπανία

Η Ισπανία είναι η πέμπτη πολυπληθέστερη χώρα στην ΕΕ, με επίσημο πληθυσμό 46.659.302 ατόμων, 
εκ των οποίων 4.572.055 έχουν ξένη προέλευση (σχεδόν το 10% του συνολικού πληθυσμού). Τα 
στοιχεία που συλλέχθηκαν από το μητρώο του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (Ιανουάριος 2018) 
δεν λαμβάνουν υπόψη τους μετανάστες που έχουν ήδη αποκτήσει ισπανική ιθαγένεια ούτε εκείνους 
που δεν βρίσκονται στη χώρα υπό νόμιμο καθεστώς.

Ιστορικά, η Ισπανία ήταν μια μεταναστευτική χώρα, αλλά τις τελευταίες δύο δεκαετίες η χώρα 
έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό μεταναστών από διάφορες περιοχές. Η έκρηξη της μετανάστευσης έχει 
προκαλέσει σημαντική δημογραφική και οικονομική αλλαγή, διαμορφώνοντας μια διαφορετική 
κοινωνία.

Υπάρχουν 1.962.752 διακινούμενοι εργαζόμενοι στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Ισπανία, 
σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ισπανίας 
(Οκτώβριος 2018). Από αυτούς, 1.102.359 είναι μετανάστες και 860.382 μετανάστριες. Ο αριθμός 
των μεταναστών από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία είναι 816.826 και οι υπόλοιποι 
από τρίτες χώρες: Μαρόκο (243.508), Κίνα (103.796), Εκουαδόρ (71.857), Κολομβία (62.296), Βολιβία 
(49.252).

Σε σχέση με την απασχόληση, η προαναφερθείσα πηγή αποκαλύπτει ότι το ποσοστό ανεργίας μεταξύ 
των υπηκόων είναι 23,7% ενώ για τους μετανάστες είναι 36,6%. Είναι σημαντικό να σημειωθεί 
ωστόσο ότι ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών εργάζονται στην άτυπη αγορά λόγω του νομικού τους 
καθεστώτος και της δυσκολίας στην απόκτηση άδειας εργασίας στην Ισπανία.

Ο πληθυσμός των μεταναστών επικεντρώνεται σε περιοχές με υψηλή οικονομική ανάπτυξη, διότι εκεί 
είναι το πλέον απαραίτητο εργατικό δυναμικό, όπως οι περιφέρειες της Μαδρίτης, της Καταλονίας, 
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της Ανδαλουσίας, της Βαλένθια και της Μούρθια. Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες της ΕΕ βρίσκονται 
κυρίως στη Βαλένθια, την Ανδαλουσία, την Καταλονία, τις Βαλεαρίδες και τις Καναρίους Νήσους, 
κυρίως λόγω του ήπιου καιρού.

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, τα προσόντα και την εμπειρία των μεταναστών στην Ισπανία, 
η κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική. Η επικρατέστερη άποψη είναι ότι οι μετανάστες από τη 
Λατινική Αμερική είναι πιο εξειδικευμένοι και υπολογίζεται ότι έχουν υψηλότερο επίπεδο επίσημης 
εκπαίδευσης από τους μετανάστες από την Αφρική και την Ασία. Εκτός αυτού, οι λαοί της Λατινικής 
Αμερικής μιλούν ισπανικά, γεγονός που αποτελεί πλεονέκτημα από την άποψη της κοινωνικής και 
εργασιακής ένταξης. Σύμφωνα με την Εθνική Έρευνα Μεταναστών (ENI), η μεγάλη πλειοψηφία του 
πληθυσμού των μεταναστών στην Ισπανία έχει φτάσει σε ένα μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης. Ένας 
στους δύο μαθητές ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (πρώτος και δεύτερος κύκλος) και το 
20% από αυτούς έχει πτυχίο πανεπιστημίου.

Ωστόσο, τόσο οι εργοδότες όσο και η κοινή γνώμη βλέπουν τον πληθυσμό των μεταναστών στην Ισπανία 
ως πηγή μη ειδικευμένων εργαζομένων. Εκτός από αυτές τις αντιλήψεις, ένα από τα πρώτα εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες (επιπλέον του νομικού τους καθεστώτος) είναι η αναγνώριση της 
επίσημης εκπαίδευσής τους. Οι μετανάστες πρέπει να παρέχουν τα επίσημα έγγραφα που έχουν 
εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας. Αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να νομιμοποιούνται και να 
μεταφράζονται (αν δεν είναι γραμμένα στα ισπανικά), μια διαδικασία που είναι πολύ δαπανηρή και 
χρονοβόρα. Η διαδικασία αναγνώρισης από το Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας μπορεί να διαρκέσει 
περισσότερο από 2 χρόνια και να κοστίσει περίπου €200. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αρνητικό, 
ενώ σε πολλές περιπτώσεις, η διαπίστευση μπορεί να μην είναι πλήρης, καλώντας τους μετανάστες 
να παρακολουθήσουν κάποια επιπλέον μαθήματα. Κάποιες φορές ο νέος τίτλος σπουδών τους 
μπορεί να μην είναι παρόμοιος με τον πρωτότυπο.

	Τουρκία 

Οι μετανάστες στην Τουρκία εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα, ωστόσο, σχεδόν οι μισοί μετανάστες ζουν 
στην Κωνσταντινούπολη, με την Άγκυρα και την Αττάλεια να ακολουθούν. Στην Τουρκία υπάρχουν 
853.274 μετανάστες με άδεια διαμονής και οι μετανάστες από το Ιράκ, τη Συρία και το Αζερμπαϊτζάν 
αποτελούν τον πιο πολυσύχναστο μεταναστευτικό πληθυσμό στην Τουρκία. Επιπλέον, υπάρχουν 
125.138 ξένοι φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Στην Τουρκία υπάρχουν δύο είδη μετανάστευσης: η θετική μετανάστευση και η αναγκαστική 
μετανάστευση. Η θετική μετανάστευση αποτελείται από μετανάστες που μεταναστεύουν 
οικειοθελώς στην Τουρκία και έχουν άδεια παραμονής. Ήρθαν στην Τουρκία για να έχουν εκπαίδευση 
ή απασχόληση και συνοδεύονται από τις οικογένειές τους. Στην αναγκαστική μετανάστευση οι 
άνθρωποι μεταναστεύουν στην Τουρκία εξαιτίας του πολέμου και έπρεπε να εγκαταλείψουν τα 
σπίτια, τις επιχειρήσεις και τη χώρα τους για την ασφάλειά τους. Μερικοί Σύριοι μετανάστες στην 
Τουρκία είναι ανάμεσα στους μετανάστες της αναγκαστικής μετανάστευσης και βρίσκονται υπό 
προσωρινή προστασία. Από το 2011, 3.550.000 μετανάστες έχουν έρθει στην Τουρκία από τη Συρία 
λόγω του πολέμου. Περίπου 230.000 από αυτούς ζουν σε σκηνές και πόλεις εμπορευματοκιβωτίων, 
ενώ 3.320,00 ζουν σε διάφορες πόλεις (Taş & Özcan, 2018).

Καθώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η αναγκαστική μετανάστευση έχει αυξηθεί δραματικά, η 
κατανόηση των αναγκών αυτών των ανθρώπων και η δημιουργία προγραμμάτων για την υποστήριξή 
τους, για ένα καλύτερο μέλλον, έχουν καταστεί σημαντικά. Αυτοί οι μετανάστες έχουν βιώσει αρκετά 
αγχωτικές καταστάσεις, που τους έχουν επηρεάσει σωματικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και 
ψυχολογικά.
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Πριν από την αναγκαστική μετανάστευση από 
τη Συρία, η Τουρκία δεν είχε μεταναστευτικά 
προβλήματα, ενώ υπήρχαν λίγα προγράμματα 
για την ένταξη των μεταναστών. Μπορούμε να 
πούμε ότι η Τουρκία δεν είναι τόσο έμπειρη 
στην εποικοδομητική εστίαση στα προβλήματα 
των μεταναστών. Επιπλέον, όταν οι Σύριοι 
μετανάστες άρχισαν να έρχονται στην Τουρκία 
για να ξεφύγουν από τον εμφύλιο πόλεμο, 
θεωρήθηκε ότι οι διευθετήσεις που έγιναν 
ήταν προσωρινές. Ως αποτέλεσμα, δεν τέθηκαν 
σε ισχύ πολιτικές ή προγράμματα. Μολις 
τα τελευταία 2-3 χρόνια αναγνωρίστηκε ότι 
ορισμένοι μετανάστες από τη Συρία δεν θα επιστρέψουν στη χώρα τους λόγω των καταστάσεων που 
επικρατούν εκεί (Polat, 2017).

2.2. Νομοθεσία: Σύντομη επισκόπηση της εθνικής νομοθεσίας με επίκεντρο τις διαδικασίες 
αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από τη χώρα καταγωγής ή άλλες χώρες και παροχή δυνατοτήτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στους μετανάστες.

	Γαλλία

Στη Γαλλία υπάρχει ένα οργανωμένο επίσημο πλαίσιο για την υποδοχή μεταναστών. Το τρέχον 
σύστημα επικεντρώνεται στην επίσημη αναγνώριση. Η διαδικασία αυτή χρήζει βελτιώσεων και 
χρειάζεται να γίνει συστηματική. Η αναγνώριση θα πρέπει να εφαρμοστεί ευρέως και να μην 
παραχωρείται κατά το δοκούν του εργοδότη.

Το Εθνικό νομικό πλαίσιο για την αναγνώριση και πιστοποίηση βασίζεται σε εθνικά προγράμματα, 
όπως, το Συμβόλαιο καλωσορίσματος και ένταξης (Contrat d’accueil et d’intégration), για να 
εξασφαλιστεί η πρώτη γλώσσα και το υπόβαθρο της πολιτότητας των μεταναστών, πώς να 
επικοινωνούν και να διαπραγματεύονται με τη διοίκηση, το σχολείο και την κοινωνική ασφάλιση, τις 
υπηρεσίες υγείας, κ.λπ.).

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, κάποια προγράμματα τυγχάνουν αξιοποίησης σε μια προσπάθεια 
αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων:

- Εξαρτώμενα από διάφορα υπουργεία, τα έργα ENIC και NARIC παρέχουν, από τον Ιανουάριο 
του 2008, πληροφορίες για τα εργαλεία αναγνώρισης διπλωμάτων, πτυχίων, τη μεταφορά του 
συστήματος πιστοποίησης, την αναγνώριση του διπλώματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή από 
τη Γαλλία και από το 2008 μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά για προσόντα που αποκτήθηκαν σε 
μια ξένη χώρα.

- Η Εθνική Διεύθυνση Επαγγελματικής Πιστοποίησης (Répertoire national des certifications 
professionnelles) παρέχει έναν οδηγό ισοδυναμίας μεταξύ όλων των δεξιοτήτων των εργαζομένων και 
των διπλωμάτων των εθνικών συστημάτων πιστοποίησης της Γαλλίας με τις Ευρωπαϊκές αντιστοιχίες 
(CEC).

Για τις άλλες ομάδες εργαζομένων με μετανάστες, χωρίς ακαδημαίκό δίπλωμα, το πλαίσιο είναι 
λιγότερο οργανωμένο. Ωστόσο, κάποια εργαλεία και προγράμματα αξιοποιούνται ολοένα και 
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περισσότερο από τους εργοδότες, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό την 
αναγνώριση των δεξιοτήτων και της εμπειρίας: 

- Γλωσσικές δεξιότητες: Χρήση των διεθνών επιπέδων εκμάθησης γλώσσών (από A1 μέχρι C2); το 
δίπλωμα DILF (Diplôme initial de langue française), το δίπλωμα Γαλλικής γλώσσας για αρχάριους 
που καθιερώθηκε το 2006. Από το 2007, το δίπλωμα έγινε αποδεκτό από το Γαλλικό Γραφείο για τη 
Μετανάστευση και την `Ενταξη (OFII ex. ANAEM). Ο κάτοχος του διπλώματος αποκτά πρόσβαση σε 
αυτό αφότου παρακολουθήσει μαθήματα γλώσσας ως μέρος του συμβολαίου υποδοχής και ένταξης 
(CAI) για τους νεοεισερχόμενους ξένους που καταφθάνουν νόμιμα στη Γαλλία.

-Εμπειρία: στη Γαλλία, η Αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας (Validation de l’expérience 
acquise), παρέχει πιστοποίηση προσόντων σε σχέση με την εργασιακή εμπειρία. Μπορεί να θεωρηθεί 
ως προσόν και αφορά όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών.

	Ελλάδα

Αντιμετωπίζοντας την αυξανόμενη και μεταβαλλόμενη ποικιλομορφία ως αποτέλεσμα της 
μετανάστευσης, η ελληνική κοινωνία κλήθηκε να απαντήσει, να προσαρμόσει και να διατυπώσει 
κατάλληλες πολιτικές μέσω των οποίων θα διαχειριστεί αυτούς τους μετασχηματισμούς. Ο τομέας 
της εκπαίδευσης είναι ίσως ένας από τους πλέον ευαίσθητους και πολιτικά υπεύθυνους τομείς της 
δημόσιας πολιτικής, λόγω του καθοριστικού ρόλου της στη διαμόρφωση ταυτότητας, την εθνική 
συνοχή και την εθνική συνείδηση. Είναι εξίσου ένας από τους σημαντικότερους τομείς από κοινωνικο-
οικονομικής άποψης, δεδομένου ότι καθορίζει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την προσωπική 
και οικονομική ανάπτυξη. Παρόλο που η Ελλάδα έχει καταβάλει πολλές προσπάθειες για τη βελτίωση 
των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μετανάστες, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη 
υπηρεσιών.

Ο άλλος ευαίσθητος τομέας της νομοθεσίας για τους μετανάστες σχετίζεται με τη μη αναγνώριση των 
προσόντων των μεταναστών στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, για παράδειγμα, ένας 
μετανάστης που έχει δίπλωμα γιατρού, δεν έχει τα προσόντα του γιατρού και το δίπλωμά του δεν 
αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

	Κύπρος

Τα προσόντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρίζονται στην Κύπρο από το Συμβούλιο Αναγνώρισης 
των Ανώτατων Προσόντων του ΚΥΣΑΤΣ, το οποίο ιδρύθηκε το 1996. Για να αναγνωριστεί ένα 
πτυχίο ή ένας τίτλος σπουδών που έχουν αποκτηθεί από ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο και 
πανεπιστήμια του εξωτερικού, πρέπει να αξιολογηθεί με βάση τα πτυχία που εκδίδονται από τα 
δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου στον ίδιο κλάδο και με τον ίδιο τίτλο.

Είδη αναγνώρισης:

- Ισοδυναμία: εάν η διάρκεια του προγράμματος, οι μαθησιακοί στόχοι, οι συνθήκες 
διδασκαλίας της αξιολόγησης, η βαθμολόγηση των φοιτητών και οι διαδικασίες διδασκαλίας 
και μάθησης πληρούν τις απαιτήσεις των δημόσιων πανεπιστημίων της Κύπρου. 
- Ισοδυναμία και αντιστοιχία: εκτός από την εκπλήρωση των προϋποθέσεων αναγνώρισης 
της ισοδυναμίας, το ειδικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τουλάχιστον τα δύο τρίτα των 
απαιτούμενων θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών αντικειμένων του αντίστοιχου 
προγράμματος του ιδρύματος που χρησιμοποιείται ως βάση αξιολόγησης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι οι παραπάνω διαδικασίες διαρκούν περίπου 6 μήνες και 
κοστίζουν περίπου 120 ευρώ για κάθε αναγνωρισμένο τίτλο.
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Υπάρχουν σε ισχύ αντίστοιχοι νόμοι σχετικά με την αναγνώριση 
των δεξιοτήτων εργασίας:

- Νόμοι σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 
- [Νόμος 121 (Ι) / 2003] - Ο δεύτερος γενικός νόμος περί 
αναγνωρίσεως των επαγγελματικών προσόντων

- Ο Νόμος για το Γενικό Σύστημα Αναγνώρισης Επαγγελματικών 
Προσόντων, Νόμος 179 (Ι) 2002 και ο Νόμος για το Γενικό Σύστημα 
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, Τροποποίηση (μόνο 
στα Ελληνικά)

- Το τρίτο σύστημα του Νόμου Αναγνώρισης Προσόντων του 2004 
- (μόνο στα Ελληνικά) 

- [Νόμος 31 (Ι) / 2008] - Νόμος για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων - (μόνο στα Ελληνικά)

- [ΠΙ. 87/2007] - Νόμος του 2007 για την καταπολέμηση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης των 
προσώπων και των θυμάτων - (μόνο στα Ελληνικά)

Για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα όπως οι γιατροί, οι αρχιτέκτονες, οι δικηγόροι, οι 
οδηγοί ταξί, οι διαχειριστές κ.λπ., οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες πρέπει να επικοινωνήσουν με το 
Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το σημείο επαφής για 
κάθε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα.

	Πορτογαλία

Υπάρχουν δύο τρόποι αναγνώρισης προσόντων από χώρες του εξωτερικού: 
- Ακαδημαϊκή αναγνώριση: η διαδικασία με την οποία ένα αλλοδαπό ακαδημαϊκό δίπλωμα συγκρίνεται 
με πορτογαλικά προσόντα σχετικά με το επίπεδο, τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος.

- Επαγγελματική αναγνώριση: άδεια από αρμόδια αρχή για την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος 
ή κανονικής επαγγελματικής δραστηριότητας.

Όσον αφορά την ακαδημαϊκή αναγνώριση, υπάρχουν διάφορες επιλογές: 
- Ισοδυναμία: η διαδικασία κατά την οποία ένα αλλοδαπό ακαδημαϊκό δίπλωμα συγκρίνεται με 
πορτογαλικό πτυχίο, όσον αφορά το επίπεδο, τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος, 
καθορίζοντας επίσης τον επιστημονικό τομέα της χορηγούμενης ισοδυναμίας (νομοθετικό διάταγμα 
283/84).

- Αναγνώριση: η διαδικασία με την οποία ένα αλλοδαπό ακαδημαϊκό δίπλωμα συγκρίνεται με ένα 
πορτογαλικό πτυχίο απλώς σε επίπεδο (νομοθετικό διάταγμα 283/83).

- Εγγραφή: το καθεστώς αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων ακαδημαϊκού επιπέδου με στόχους και φύση 
πανομοιότυπους με το πτυχίο πανεπιστημιακού τίτλου και το διδακτορικό δίπλωμα που χορηγούν 
τα Πορτογαλικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, παρέχοντας στους κατόχους τους όλα τα εγγενή 
δικαιώματα των εγγεγραμμένων ακαδημαϊκών τίτλων (Διάταγμα- Νόμος 341/2007).

Τον Μάρτιο του 2016, το πρόγραμμα Qualifica ξεκίνησε ως ολοκληρωμένη στρατηγική για την προώθηση 
της κατάρτισης και των προσόντων των ενηλίκων, που απευθύνεται στους λιγότερο ειδικευμένους, 
ανέργους και άτομα που δεν ανήκουν στην εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση. Οι κύριοι 
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στόχοι αυτού του προγράμματος είναι η αύξηση του επιπέδου προσόντων των ενηλίκων και της 
απασχολησιμότητάς τους για την αύξηση του ψηφιακού και λειτουργικού γραμματισμού, η καλύτερη 
ευθυγράμμιση της παροχής κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η διευκόλυνση των  
προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών οδών που οδηγούν στην αύξηση του επιπέδου επαγγελματικής 
εκπαίδευσης των ενηλίκων.

Για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος δημιουργήθηκαν τα κέντρα Qualifica, δομές που 
συμβάλλουν στην αύξηση των επιπέδων προσόντων μέσω της διαδικασίας RVCC (δεξιότητες 
αναγνώρισης, επικύρωσης και πιστοποίησης), σε συνδυασμό με δραστηριότητες κατάρτισης. Τα 
κέντρα αυτά επιτρέπουν στους ενήλικες να πιστοποιούν προηγούμενες γνώσεις που αποκτώνται σε 
επίσημα, μη τυπικά και άτυπα πλαίσια και να διαδραματίζουν βασικό ρόλο, ενθαρρύνοντας τους 
ενήλικες για τη διά βίου μάθηση και τα τοπικά δίκτυα προσόντων (εργοδότες, πάροχοι ΑΕ, δήμοι). 
Για ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και τα εργαλεία, έχει ενεργοποιηθεί το 
Qualifica webportal (www.qualifica.gov.pt).

	Βουλγαρία

Η εθνική νομοθεσία σχετικά με τους αλλοδαπούς στη Βουλγαρία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
- Νόμος περί Αλλοδαπών στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 1998 και 
ο οποίος ρυθμίζει τις διαδικασίες εισόδου, αναχώρησης και διαμονής αλλοδαπών.

- Νόμος για το `Ασυλο και τους Πρόσφυγες, που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2002 και ρυθμίζει τους 
όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας στους αλλοδαπούς, καθώς και τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

- Νόμος για τη Βουλγαρική Ιθαγένεια, που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 1998. Ο νόμος ρυθμίζει τις 
διαδικασίες για την απόκτηση, απώλεια και ανάκτηση της βουλγαρικής ιθαγένειας.

- Νόμος περί Προστασίας κατά των Διακρίσεων, που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2003. Ο νόμος 
ρυθμίζει την προστασία από όλες τις μορφές διακρίσεων και προωθεί την πρόληψη.

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στην ευρωπαϊκή ιστοσελίδα για την 
ένταξη μεταξύ του 2005 και του 2013, η κρατική υπηρεσία για τους πρόσφυγες υλοποίησε 3 εθνικά 
προγράμματα ένταξης των προσφύγων. Το τελευταίο εθνικό πρόγραμμα κάλυψε την περίοδο 2011-
2013 και η κρατική υπηρεσία δεν ανανέωσε το πρόγραμμα παρά την πρόσφατη αύξηση των αφίξεων 
προσφύγων.

Η Εθνική Στρατηγική 2015-2020 προβλέπει την 
ανάπτυξη ξεχωριστού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 
την Ενσωμάτωση των Προσφύγων, αλλά αυτό δεν 
έχει συμβεί ακόμα. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν 
τα ακόλουθα: πολιτιστική εκπαίδευση, μαθήματα 
γλώσσας και επαγγελματική κατάρτιση.

Εντούτοις, το 2017 εγκρίθηκε κανονισμός σχετικά 
με τους όρους λήψης, εφαρμογής και λήξης της 
συμφωνίας για την ένταξη των αλλοδαπών που έχουν 
αιτηθεί ασύλου ή διεθνής προστασίας. Πρόκειται για 
μη υποχρεωτικό μέσο που αναπτύχθηκε με στόχο 
την προώθηση της ενσωμάτωσης στη Βουλγαρία. 
Το έγγραφο διατηρεί την αρχή ότι η στήριξη της 

http://www.qualifica.gov.pt
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ολοκλήρωσης βασίζεται σε εθελοντική συμφωνία μεταξύ του δήμου και του δικαιούχου διεθνούς 
προστασίας. Το έγγραφο θα επιτρέπει στα πρόσωπα στα οποία χορηγείται διεθνής προστασία να 
χρησιμοποιούν «πακέτο» υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών, των νηπιαγωγείων ή 
της σχολικής εγγραφής των συνοδών ανηλίκων, μαθήματα βουλγαρικής γλώσσας, ασφάλιση υγείας, 
προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης, κ.λπ.

	Ισπανία

Όσον αφορά την αναγνώριση των προσόντων στην Ισπανία, η διαδικασία και τα εμπόδια τόσο 
για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής (πτυχίων που αποκομίζουν οι 
μετανάστες στις χώρες καταγωγής τους) όσο και για τις δεξιότητες που αποκτώνται κατά τη διάρκεια 
της επαγγελματικής εμπειρίας των μεταναστών είναι πολύ επίπονα και παρεμποδίζουν σαφώς την 
κοινωνική και εργατική ένταξη αυτού του πληθυσμού.

Στην Ισπανία υπάρχουν διαφορετικά νομικά πλαίσια για την αναγνώριση και την επικύρωση, τα 
οποία καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης: ο Νόμος περί επαγγελματικών προσόντων και 
επαγγελματικής κατάρτισης του 2002, ο Νόμος περί απασχόλησης από το 2015, ο Νόμος για την 
εκπαίδευση από το 2013, το Βασιλικό διάταγμα 581/2017 για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων και το Βασιλικό διάταγμα 1618/2011 που αφορά πανεπιστημιακές σπουδές.

Η βάση για την επικύρωση προηγούμενης μη τυπικής και άτυπης μάθησης για άλλα επίπεδα 
εκπαίδευσης ξεκίνησε το 2002 με τον νόμο για τις επαγγελματικές δεξιότητες και την επαγγελματική 
κατάρτιση. Ο νόμος αυτός δημιούργησε το Εθνικό Σύστημα Προσόντων και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο αποσκοπεί στην αξιολόγηση και διαπίστευση επαγγελματικών 
προσόντων ατόμων που αποκτήθηκαν μέσω εργασιακής εμπειρίας ή άτυπης μάθησης, συνδέοντας 
την ΕΕΚ με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ο εθνικός κατάλογος των επαγγελματικών προσόντων αναπτύχθηκε από τότε και περιλαμβάνει 
664 επαγγελματικά προσόντα από 26 επαγγελματικές οικογένειες. Κάθε προσόν αποτελείται από 
διάφορες Μονάδες Ικανότητας (συνήθως 3 έως 6), που είναι το ελάχιστο σύνολο επαγγελματικών 
ικανοτήτων που μπορούν να διαπιστευθούν.

Στην Ισπανία υπάρχουν σήμερα δύο τρόποι αναγνώρισης των προσόντων: ο ένας εκδίδεται από την 
ισπανική δημόσια υπηρεσία απασχόλησης (SEPE) και ο άλλος τυγχάνει διαχείρισης από το Υπουργείο 
Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ωστόσο ότι οι δύο 
αυτοί τρόποι αλληλοεπικαλύπτονται, οι διαφορές δεν είναι σαφείς τόσο για τους επαγγελματίες που 
εργάζονται με τους διακινούμενους εργαζόμενους όσο και για τους εργαζομένους, ενώ και οι δύο 
παραμένουν σχεδόν άγνωστοι για τους περισσότερους επαγγελματίες.

Επιπλέον, υπάρχουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στη διαδικασία 
αναγνώρισης των ικανοτήτων που αναπτύσσονται από άτομα που εργάζονται στον τομέα του 
εθελοντισμού. Οι οργανισμοί αυτοί ενδιαφέρονται περισσότερο για την αναγνώριση και τη 
διαπίστευση των ικανοτήτων.

	Tουρκία 

Το Τμήμα Αλλοδαπών είναι υπεύθυνο για την τακτική και παράνομη μετανάστευση και είναι υπό 
τη διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών της Διεύθυνσης Μετανάστευσης. Υπάρχουν διάφορα 
τμήματα υπό τη Διεύθυνση Διαχείρισης της Μετανάστευσης. Μερικά από αυτά είναι: το Τμήμα 
Εσωτερικής Προστασίας, το Τμήμα Προστασίας Θυμάτων Ανθρώπινου Εμπορίου, το Τμήμα Πολιτικών 
και Έργων Μετανάστευσης, το Τμήμα Εναρμόνισης και Επικοινωνίας, το Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων, 



Το έργο Transversal Project for Migrants, αρ. 2018-1-FR01-KA202-048007, χρηματοδοτείται με την υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR
A

N
SV

ER
SA

L 
M

O
D

EL
 F

O
R 

M
IG

RA
N

TS

18

το Τμήμα Ανάπτυξης Στρατηγικής, το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, το Τμήμα Πληροφορικής, το 
Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και το Τμήμα Εκπαίδευσης.

Στην τουρκική ιστορία ο πρώτος νόμος για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες 
άσυλο χρονολογείται από το 1934 και ονομάζεται ‘Νόμος περί διακανονισμού με αριθμό 2510’. Ο 
νόμος αυτός αντικαταστάθηκε με το νόμο αρ. 5543 το 2006 όπου η μετανάστευση ορίζεται από μια 
πιο ολιστική προοπτική. Ο περί Αλλοδαπών και Διεθνούς Προστασίας Νόμος (αρ.: 6458) αναφέρεται 
επίσης στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικοί νόμοι 
για το ζήτημα της μετανάστευσης, εάν ένα πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με νόμους ή δεν 
καλύπτεται από τους διοικητικούς κανονισμούς (Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Μεταναστών, 2014).

2.3. Πολιτική και πρακτική: Επανεξέταση των σχετικών πρωτοβουλιών ή/ και προγράμματων που 
εφαρμόζονται στις χώρες εταίρους.

	Γαλλία

Για τη στήριξη των μεταναστών, ο οργανισμός που αφιερώνεται στην υποδοχή μεταναστών στη 
Γαλλία είναι ο OFII (www.ofii.fr/.). Ιδρυθείσα το 2005, η Français de Immigration et de l’Intégration 
(OFII - Γαλλική υπηρεσία υπεύθυνη για τη μετανάστευση και υποδοχή ξένων ανθρώπων), συνδυάζει 
τις δεξιότητες και τους πόρους δύο δομών που είχαν ήδη μεγάλη εμπειρία στη μετανάστευση. Από 
τη μία πλευρά, το Γραφείο Διεθνούς Μετανάστευσης (Office of Migrations Internationales), το οποίο 
ιδρύθηκε το 1945 για να χειριστεί και να ρυθμίσει την άφιξη των μεταναστών. Αφετέρου, η υπηρεσία 
κοινωνικής εξυπηρέτησης των μεταναστών (SSAE), μια ένωση που δημιουργήθηκε το 1926, η οποία 
παρέχει στους μετανάστες εξειδικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες κατά την άφιξή τους στη χώρα.

	Ελλάδα

Γενικά, υπάρχουν νόμοι και συγκεκριμένο σύστημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο δημόσιο 
σχολικό σύστημα, αλλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά σε συνθήκες κρίσης. Υπάρχει έλλειψη 
πρωτοβουλιών που να επικεντρώνονται κυρίως στις ανάγκες των μεταναστών. Παρόλο που δεν 
υπάρχουν καλές πρακτικές στην ΕΕΚ εκτός από ορισμένους πιλότους σε σχέδια της ΕΕ. Η Ελλάδα 
χρειάζεται σίγουρα παρεμβάσεις και καινοτόμα προγράμματα σπουδών για διαπολιτισμικό και 
διαθρησκειακό διάλογο. Υπάρχουν πολλές ΜΚΟ, συμβουλευτικές μονάδες, σχολεία και οργανώσεις 
που ασχολούνται με πρόσφυγες και χρησιμοποιούν παιδαγωγικά/ εκπαιδευτικά εργαλεία και 
υπάρχουν σχετικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουν πιστοποιηθεί επισήμως από εθνικό 
φορέα.

	Κύπρος

Το Τμήμα Εγγραφής Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η αρμόδια 
αρχή για θέματα και πολιτικές που σχετίζονται με τη μετανάστευση στην Κύπρο, κυρίως όσον αφορά 
την ιθαγένεια, τις άδειες διαμονής, την οικογενειακή επανένωση και τις εργασιακές διαφορές.

Η Επιτροπή για την Ενσωμάτωση των Μεταναστών που εισήλθαν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία, 
ιδρύθηκε το 2007 και είχε ετοιμάσει ένα διετές Σχέδιο Δράσης για την ένταξη το 2010 με τη συμμετοχή 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, τοπικών κυβερνητικών θεσμών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, ΜΚΟ 
και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων. Το Σχέδιο Δράσης δεν είναι διαθέσιμο σε απευθείας σύνδεση 
και δεν έχει ανανεωθεί από τη λήξη του το 2012. 



Το έργο Transversal Project for Migrants, αρ. 2018-1-FR01-KA202-048007, χρηματοδοτείται με την υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR
A

N
SV

ER
SA

L 
M

O
D

EL
 F

O
R 

M
IG

RA
N

TS

19

Εντούτοις, ισχύουν σήμερα τα ακόλουθα 
προγράμματα που διευκολύνουν την ένταξη 
των μεταναστών και των προσφύγων 
μέσω γλωσσικών εκπαιδεύσεων, τεχνικών 
επαγγελματικών εκπαιδεύσεων, γενικών 
δεξιοτήτων κατάρτισης, εύρεσης εργασίας και 
γενικού προσανατολισμού στην Κύπρο:

Ο Αναβαθμισμένος Οδηγός Κύπρου είναι ένα 
χρήσιμο εργαλείο προσανατολισμού για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που φθάνουν στην 
Κύπρο για να αποκτήσουν μια βασική κατανόηση 
της ιστορίας, του πολιτισμού, της οικονομίας και 

της πολιτικής της Κύπρου καθώς και τις απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες. 

Η Επιμορφωτική (Μαθήματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων), που διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού, είναι το πιο διαδεδομένο και δημοφιλές πρόγραμμα για ενήλικες που επιθυμούν να 
αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή να μάθουν μια τέχνη ή μια γλώσσα. Δυστυχώς, παρόλο που έχουν 
μεγάλη ποικιλία μαθημάτων σε ξένες γλώσσες, δημιουργικές τέχνες, επαγγελματικές δεξιότητες, υγεία 
κλπ., διδάσκονται όλα στην ελληνική γλώσσα.

Ωστόσο, τα υπάρχοντα προγράμματα παρουσιάζουν κενά, καθώς οργανώνονται κυρίως στην πόλη 
ή σε μεγάλους δήμους, με εξαίρεση τους μετανάστες που ζουν σε μικρότερες κοινότητες. Επίσης, η 
πλειοψηφία των μαθημάτων είναι κυρίως για αρχάριους και όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν προηγμένη 
γνώση της ελληνικής γλώσσας θα πρέπει να προσφύγουν σε ιδιωτικά μαθήματα.  

	Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία, η Ανώτατη Επιτροπή για τη Μετανάστευση (ACM) είναι το δημόσιο ίδρυμα που 
συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση δημόσιων πολιτικών για τη μετανάστευση, με στόχο την κάλυψη 
των αναγκών ενσωμάτωσης των διαφόρων μεταναστών. Η ACM συνεργάζεται με άλλους δημόσιους 
οργανισμούς και είναι επίσης υπεύθυνη για ορισμένες υπηρεσίες και πρωτοβουλίες.

Εθνικά κέντρα υποστήριξης για την ένταξη των μεταναστών (CNAIM): Ένα μοναδικό μέρος που 
συγκεντρώνει τις κύριες υπηρεσίες υποστήριξης των μεταναστών, τα ιδρύματα και τα γραφεία σε ένα 
ενιαίο χώρο βοηθώντας να αντιμετωπίσει τις πολιτιστικές, οργανωτικές και νομοθετικές διαφορές. 
Ορισμένες από τις υπηρεσίες της CNAIM είναι:

- Οι ομάδες στο έδαφος - πιο κοντά στις κοινότητες των μεταναστών και παρέχουν εξειδικευμένη 
βοήθεια σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τη ζωή των μεταναστών.

- Δίκτυο Γραφείων Εισαγωγής Επαγγελματικών Μεταναστών (GIPs) - δομές στήριξης της απασχόλησης 
οι οποίες, σε στενή συνεργασία με τα Κέντρα Απασχόλησης, παρέχουν στήριξη στους ανέργους νέους 
και ενήλικες στον καθορισμό ή στην ανάπτυξη της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, καθώς και στην 
κατάρτιση.

Πρόγραμμα Πορτογαλικά για Όλους: Πρόγραμμα που στοχεύει στην ενσωμάτωση των μεταναστών 
μέσω της προώθησης μαθημάτων πορτογαλικής γλώσσας και τεχνικών πορτογαλικών μαθημάτων 
που ειδικεύονται στους τομείς της Λιανικής, της Ξενοδοχειακής, της Ομορφιάς, της Κατασκευής και 
της Πολιτικής Μηχανικής. Αυτά τα μαθήματα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και είναι δωρεάν για τους εκπαιδευόμενους.
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Γραφείο υποστήριξης επιχειρηματιών μεταναστών (GAEM): απευθύνεται σε μετανάστες με μια 
επιχειρηματική ιδέα που επιδιώκει τη στήριξη για τη διάρθρωση, την εφαρμογή ή τη διαχείριση της, 
ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα ή το ύψος των οικονομικών επενδύσεων.

Εκτός από τα παραπάνω προγράμματα, η ACM παρέχει επίσης την Υπηρεσία Τοπικής Υποστήριξης 
Πολιτικής για την Ενσωμάτωση των Μεταναστών, το Πρόγραμμα συμβουλευτικής για τους 
Μετανάστες, το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης για τους συλλόγους Μεταναστών (GATAI) και το 
Πρόγραμμα Επιλογών (PE), πρωτοβουλίες των οποίων ο κύριος στόχος είναι να αποκτηθεί μια καλή 
ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινότητα. 

	Βουλγαρία

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ευρωπαϊκό ιστότοπο για την ένταξη:

Για να ενσωματωθεί ή να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη των πολιτών με μη ευρωπαικό μεταναστευτικό 
υπόβαθρο, η Βουλγαρία διαθέτει σήμερα μια εθνική στρατηγική για τη μετανάστευση, το άσυλο και 
την ένταξη για την περίοδο 2015-2020. Το έγγραφο περιγράφει ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης 
της εθνικής μετανάστευσης. Υποστηρίζεται από την αντίληψη της μετανάστευσης ως απαραίτητου 
πόρου για την εθνική οικονομία και μιας πιθανής απειλής για την κοινωνική ενότητα και την εθνική 
ασφάλεια. Κύριοι στόχοι ενσωμάτωσης είναι η διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των υπηκόων 
τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, και η προσέλκυση 
βουλγάρων μεταναστών υψηλής ειδίκευσης και αλλοδαπών βουλγαρικής καταγωγής για μόνιμη 
εγκατάσταση στη χώρα.

Το έγγραφο συνδυάζει τρεις παρόμοιες στρατηγικές που εγκρίθηκαν μεταξύ 2008-2014 και τις 
ευθυγραμμίζει με τη Βουλγαρία και την κατάσταση μετά την «κρίση των προσφύγων» της ΕΕ. Αυτά 
τα έγγραφα είναι:

- Εθνική στρατηγική για τη μετανάστευση και την ένταξη 2008-2015

- Εθνική στρατηγική για τη μετανάστευση, το άσυλο και την ένταξη 2011-2020

- Εθνική στρατηγική για την ένταξη των ατόμων που έλαβαν διεθνή προστασία στη Δημοκρατία της 
Βουλγαρίας 2014-2020

Ωστόσο, δεν έχει εγκριθεί κανένα σχέδιο δράσης και δεν έχει διατεθεί καμία χρηματοδότηση για την 
ένταξη.

Οι πιο προβληματικές περιοχές που σχετίζονται με την ένταξη των μεταναστών στη Βουλγαρία 
είναι η περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την ιθαγένεια και τις δυνατότητες για πολιτικές 
δραστηριότητες. Έτσι, η ανάγκη για νέες κατάλληλες προσεγγίσεις στην εργασία με ανθρώπους με 
μεταναστευτική προέλευση έγινε πολύ σαφής και διαφανής - οι επαγγελματίες σε αυτούς τους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων σταδιοδρομίας, πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και 
ικανότητες και να τους παρασχεθούν νέα εργαλεία και πόροι πληροφόρησης για να μπορούν να τα 
εφαρμόσουν με τη δέουσα επαγγελματική φροντίδα.

	Ισπανία

Η Κρατική Γραμματεία για τη Μετανάστευση, με άμεση εξάρτηση από το Υπουργείο Εργασίας, 
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι ο αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη της 
μεταναστευτικής πολιτικής που καθορίζει η ισπανική κυβέρνηση για τη μετανάστευση, την ένταξη 
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των μεταναστών και την ισπανική ιθαγένεια στο εξωτερικό. Αποτελείται από τη Γενική Διεύθυνση 
Μετανάστευσης και τη Γενική Διεύθυνση Ενσωμάτωσης και Ανθρωπιστικής Προστασίας.

Η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης συγκαλεί ετησίως προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σε μη 
κερδοσκοπικούς κοινωνικούς φορείς με στόχο τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που προωθούν την 
κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των μεταναστών και καλύπτουν διαφορετικά θέματα: 

- Έργα ολοκληρωμένης υποδοχής για την κάλυψη των βασικών αναγκών και στήριξη της ένταξης των 
μεταναστών,

- Τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνική ένταξη και Κοινωνική Οικονομία, όσον αφορά την 
απασχόληση, για την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης συστημάτων ποιότητας καθώς και για την 
κατάρτιση και ανάπτυξη επαγγελματιών και εθελοντών και την ευαισθητοποίηση και προώθηση της 
ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης στο χώρο εργασίας

- Τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης 
(AMIF), όπως αυτά που αποσκοπούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικά με τη γλώσσα, την 
ιστορία, τους θεσμούς, την τάξη, τον πολιτισμό, το πλαίσιο συνύπαρξης και τις δημοκρατικές αξίες 
της ισπανικής κοινωνίας καθώς και αυτές που επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση σε όλες τις πτυχές.

Ωστόσο, η Ισπανία δεν υιοθέτησε μια κοινή στρατηγική ένταξης για άτομα μεταναστευτικής 
προέλευσης από το 2015. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας (ECRI) 
εκφράζει τη λύπη της, σε πρόσφατη έκθεση, ότι το τελευταίο στρατηγικό σχέδιο για την ιθαγένεια 
και την ένταξη που εκπόνησε το κράτος χρονολογείται από 2014. Ωστόσο, σε μερικές περιοχές, όπως 
στην αυτόνομη κοινότητα της Μαδρίτης, υπάρχει ένα σχέδιο για την ένταξη των μεταναστών 2017-
2021.

Στην πράξη, όπως προαναφέρθηκε, διάφορες κοινωνικές οργανώσεις αναπτύσσουν προγράμματα 
που συμβάλλουν στην κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των μεταναστών.

Στην Περιφέρεια της Μαδρίτης, υπάρχουν 8 Κέντρα Συμμετοχής και Ενσωμάτωσης των Μεταναστών 
(CEPI) που προσφέρουν: πληροφόρηση και προσανατολισμό, κατάρτιση και συμβουλευτική 
σταδιοδρομίας, ενημερωτικές συνεδριάσεις για αυτοαπασχόληση και επιχειρηματικότητα, μαθήματα 
ισπανικής γλώσσας και δραστηριότητες με ανηλίκους και άλλες υπηρεσίες.

Ορισμένα κέντρα (CEPI) αναπτύσσουν επίσης ένα πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Γνωρίστε τους 
νόμους σας» για να παρέχουν γνώσεις σχετικά με την ισπανική κοινωνία και να διευκολύνουν την 
ένταξή τους.

Ανάλογα με το Υπουργείο Εργασίας, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ασφάλισης, το Φόρουμ για 
την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών είναι το όργανο διαβούλευσης, ενημέρωσης και παροχής 
συμβουλών για την ένταξη των μεταναστών.

Υπάρχουν επίσης έργα που χρηματοδοτούνται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως 
το έργο Lighthouse από το 2014 έως το 2017 που συντονίστηκε από τη ΜΚΟ Solidaridad Sin Fronteras. 
Το έργο LIGHTHOUSE δημιούργησε ένα καινοτόμο μοντέλο και εργαλεία για τη στήριξη της δια βίου 
μάθησης και των σταδιοδρομιών μετανάστευσης μέσω της προσαρμοσμένης συμβουλευτικής και 
της αναγνώρισης προηγούμενης μάθησης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας 
και της κινητικότητας.
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	Τουρκία 

Η απασχόληση και η εκπαίδευση των μεταναστών είναι σημαντικά θέματα για την ευημερία τους. 
Η ενσωμάτωση των μεταναστών είναι περίπλοκο θέμα και δύσκολο στη διαχείριση (Taş & Özcan, 
2018). Η εκπαίδευση των μεταναστών είναι επωφελής τόσο για τους ίδιους τους μετανάστες όσο 
και για τη χώρα που μεταναστεύουν. Η εκπαίδευση υποστηρίζει τους μετανάστες να ενταχθούν στη 
χώρα, να συνεχίσουν την καριέρα τους, ενισχύει την ευημερία τους και έχει επίσης θετικό αντίκτυπο 
στις οικογένειές τους. Επιπλέον, τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να βελτιώσουν την παιδεία 
μεταξύ των μεταναστών που είχαν περιορισμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης στο παρελθόν. Πρέπει να 
υπάρχουν διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα για γυναίκες, αναλφάβητους, αποχωρούντες, 
φοιτητές και πτυχιούχους, καλλιτέχνες και άτομα με αναπηρίες. 

Στην Τουρκία, μεταξύ των μεταναστών, η εκπαίδευση των σπουδαστών στο επίπεδο K-12 είναι 
η πρώτη προτεραιότητα. Υπάρχουν επίσης ορισμένα προγράμματα για προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Δυστυχώς, τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων είναι σπάνια. Τα 
δικαιώματα εκπαίδευσης των μεταναστών που καθορίστηκαν αρχικά από το Σύμφωνο της Γενεύης 
το 1951 και την κυβέρνηση πρέπει να παρέχουν τα ίδια βασικά δικαιώματα εκπαίδευσης στους 
μετανάστες, όπως παρέχουν στους δικούς τους πολίτες. Οι Σύριοι μετανάστες δεν καλύπτονται από 
το Σύμφωνο αυτό, καθώς δεν προέρχονται από την Ευρώπη. Ωστόσο, η Τουρκία έχει υπογράψει 
τη Συμφωνία Δικαιωμάτων του Παιδιού το 1995 και σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία κάθε παιδί 
ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις πολιτικές ιδέες θα πρέπει να έχει τα 
ίδια δικαιώματα. Το 2013, έχουν θεσπιστεί δύο κανονισμοί για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Σύριων 
φοιτητών. Το Υπουργείο Παιδείας περιλαμβάνει μετανάστες και πρόσφυγες στο στρατηγικό τους 
σχέδιο για το 2015-2019 για πρώτη φορά και δίνεται έμφαση στην ένταξη αυτών των φοιτητών στο 
εκπαιδευτικό σύστημα.  

Ο αριθμός των διεθνών σπουδαστών στα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξάνεται 
ραγδαία στην Τουρκία τα τελευταία δύο χρόνια. Η ενσωμάτωση, η απασχόληση και ο αντίκτυπός 
τους στην οικονομία είναι ζωτικής σημασίας για αυτούς τους μαθητές, τις οικογένειές τους και τη 
χώρα. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τους σύριους φοιτητές έχουν ξεκινήσει το 2013. Οι σπουδαστές 
που έχουν γλωσσικές δεξιότητες (γλώσσα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και ακαδημαϊκά προσόντα 
μπορούν να απευθυνθούν σε πανεπιστήμια της Τουρκίας και δεν χρειάζεται να καταβάλλουν αμοιβή 
για κυβερνητικά πανεπιστήμια.

Υπάρχουν ορισμένες προσπάθειες εκπαίδευσης ενηλίκων, ωστόσο είναι περιορισμένες. Το 
Υπουργείο Παιδείας και ορισμένες ΜΚΟ συνεργάστηκαν για τη χρήση σχολικών κτιρίων μετά από 
κανονικές ώρες εκπαίδευσης για την εκπαίδευση ενηλίκων και οι εκπαιδευτές εργάστηκαν σε αυτά 
τα προγράμματα οικειοθελώς. Σε αυτά τα προγράμματα παρέχονται μαθήματα τουρκικής γλώσσας 
και ορισμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. 

Πριν από το 2016 οι θεωρήσεις και οι άδειες εργασίας ήταν περιορισμένες για τους μετανάστες 
και τους πρόσφυγες. Ένας νέος κανονισμός με αριθμό 8375 προετοιμάστηκε το 2016, ωστόσο 
εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί μη εγγεγραμμένοι υπάλληλοι. Ορισμένοι Σύριοι ξεκίνησαν 
τη δική τους επιχείρηση στην Τουρκία. Από το 2011, αναφέρθηκε ότι 6033 νέες εταιρείες έχουν 
ξεκινήσει από Σύριους και έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις 334 εκατομμυρίων δολαρίων (Polat, 
2017). Ωστόσο, αυτή η ομάδα είναι εκείνη που έχει οικονομικό πλεονέκτημα. Η πλειοψηφία των 
Συρίων πρέπει να εργάζεται σε θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Μερικοί από αυτούς εργάζονται σε πολύ επικίνδυνα περιβάλλοντα 
παραγωγής. Η πλειοψηφία των μορφωμένων προσφύγων πρέπει να εργάζεται σε υποεκτιμημένες 
θέσεις εργασίας. 
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3. ΟΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματικών κοινοτήτων στις εμπλεκόμενες 
χώρες περιλάμβανε ανασκόπηση, ανάλυση των δεδομένων και εμπλουτισμό των δεδομένων που 
συγκεντρώθηκαν μέσω της εμπειρίας και της πραγματογνωμοσύνης των ομάδων της οργάνωσης των 
εταίρων και της συμμετοχής 5 εκπαιδευτών, προπονητών, συμβούλους σταδιοδρομίας, εκπαιδευτές 
ΕΕΚ και κοινωνικούς λειτουργούς και 5 μετανάστες ανά χώρα εταίρο που συμμετείχαν σε συνεντεύξεις.

	Γαλλία

Οι επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες 
σκέφτονται για το επίπεδο εξειδίκευσης των 
θέσεων εργασίας των μεταναστών που δεν έχουν 
υπερβολικά προσόντα για τη δουλειά τους. Όσον 
αφορά την ικανότητα των κοινωνικών λειτουργών 
να προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση, το 60% 
των κοινωνικών λειτουργών πιστεύουν ότι δεν 
προσφέρουν τέτοιες δυνατότητες. Όσον αφορά το τι 
σκέφτονται οι κοινωνικοί λειτουργοί σχετικά με την 
επίδραση των παραπάνω δεξιοτήτων κατάρτισης 
στους μετανάστες για να βρουν δουλειά, μόνο ένας 
επαγγελματίας είναι θετικός σε αυτή την επιρροή.

Όσον αφορά το είδος/ το περιεχόμενο της 
κατάρτισης που είναι πιο συναφές για τους 
μετανάστες για να βρουν δουλειά, οι απαντήσεις 
είναι: επαγγελματική κατάρτιση για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, διαπολιτισμικές δεξιότητες και 
κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Εκπαιδευτικά υλικά, εργαλεία, μεθοδολογίες που προτιμούν και εκτιμούν οι επαγγελματίες:

- Οι πλατφόρμες Social Media, Internet και Online διατηρούν πολύ χρήσιμα εργαλεία, αλλά πρέπει να 
εξηγούνται και να προωθούνται στους μετανάστες.

- Ανταλλαγή εμπειριών μέσω συνεδριάσεων.

- Εργαστήρια σχετικά με τα σχετικά θέματα.

Οι προκλήσεις και οι ανάγκες κατάρτισης των μεταναστών που αποκαλύπτονται μέσω έρευνας και 
συνεντεύξεων είναι:

- Έλληψη γνώσης της Γαλλικής Διαδικασίας για την Αναγνώριση

- Πολιτισμική και κοινωνική ολοκλήρωση/ γλωσσικά εμπόδια.

- Διαδικασία επικύρωσης
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- Έλλειψη χρημάτων/ χαμηλοί μισθοί, κακή στέγαση και συνθήκες εργασίας.

- Οι συνθήκες της αγοράς εργασίας (ανεργία)

- Διακρίσεις

- Ανάγκη περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης (ECVET) στη Γαλλία.

- Ανάγκη μεγαλύτερης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (διαχείριση κ.λπ.) για την 
απόκτηση διπλωμάτων που επιτρέπουν ευκολότερη πρόσβαση σε εκτελεστικές θέσεις. Θα πρέπει 
να προσφερθούν στους μετανάστες νέες δραστηριότητες ειδικής κατάρτισης που προορίζονται για 
εγκάρσιες δεξιότητες (διαχείριση, κύριες ομάδες, ...).

- ευκολότερη πρόσβαση στους τομείς εργασίας με καλύτερους μισθούς, αντί για τους σημερινούς 
για τους μετανάστες: οι περισσότεροι μετανάστες είναι παρόντες στις υπηρεσίες (ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τροφοδοσίας, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες και 
οικιακοί εργαζόμενοι) και όχι στη βιομηχανία, την εκπαίδευση, κοινωνική εργασία.

- Ανάγκη ανάπτυξης δικτύων σύνδεσης που βοηθούν τους μετανάστες (εθνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, 
οικονομικά, θρησκευτικά, λαϊκά ... δίκτυα) να βρουν καλύτερη εργασία και να έχουν πρόσβαση σε 
καλύτερη θέση.

- Όλοι οι μετανάστες εξηγούν τις απόψεις τους ότι η αίσθηση αποκλείεται από την υψηλότερη θέση 
εργασίας, επειδή δεν τους δόθηκε εύκολη και/ ή δυνατή πρόσβαση σε όλες τις ικανότητες και τις 
δεξιότητες που απαιτούνται για τη βελτίωση της θέσης εργασίας τους. Χρειάζονται περισσότερες 
εγκάρσιες δεξιότητες για να είναι ικανές για την επιχειρηματικότητα, τη διαχείριση, την κινητικότητα 
και την ηγεσία.

Δεν έχουν κοινοποιηθεί νομικοί περιορισμοί. Το γαλλικό σύστημα είναι θετικό για να υποστηρίξει 
την καλύτερη ένταξη των μεταναστών.

	Ελλάδα

Οι επαγγελματίες από την Ελλάδα αναγνώρισαν τις ακόλουθες βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
προκλήσεις:

- Υπέρβαση των γλωσσικών εμποδίων. Αυτή η πρόκληση εντείνεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 
διαθέσιμοι μεταφραστές για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους μετανάστες.

- Οι μετανάστες πρέπει να είναι πιο συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους.

- Την ανάγκη οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των μεταναστών και των επαγγελματιών που 
εργάζονται μαζί τους.

- Την ανάγκη επαγγελματιών που δεν έχουν στερεοτυπικές προθέσεις και εργάζονται με την ειδική 
ομάδα-στόχο. Είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτές, για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, να 
μην έχουν στερεοτυπικές και διακριτικές συμπεριφορές.

Οι Έλληνες επαγγελματίες δήλωσαν ότι μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν είναι ότι 
τα προσόντα που έχουν οι μετανάστες από τη χώρα προέλευσής τους δεν είναι αναγνωρίσιμα στην 
Ελλάδα. Επίσης, βρήκαν κάποια προβλήματα στη διαδικασία επικοινωνίας, εξαιτίας του γεγονότος 
ότι, εκτός από τα γλωσσικά εμπόδια, υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των απόψεων των ανθρώπων με 
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Πιστεύουν ότι, ακόμη και αν οι μετανάστες βρουν δουλειά, το 
ποσοστό της προσωπικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης της απασχόλησης είναι πολύ μικρό.
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Σχετικά με τη νομοθεσία και τις δημόσιες 
πολιτικές, όλοι οι εκπαιδευτές συμφώνησαν 
ότι, γενικά, υπάρχει έλλειψη πληροφοριών 
και νομικών διαδικασιών που βοηθούν και 
προστατεύουν τα δικαιώματα των δικαιούχων. 
Επίσης, πιστεύουν ότι η Ελλάδα έχει σχετικές 
υπηρεσίες για εκπαίδευση και κατάρτιση των 
μεταναστών, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο 
πρόβλημα για την απασχολησιμότητα αυτής 
της ομάδας-στόχου.

Σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης, αυτό 
που ζήτησαν οι εκπαιδευτές ήταν να 

κατασκευάσουν πρωτοποριακά εργαλεία και μεθόδους που αποσκοπούν στην ενίσχυση και ενίσχυση 
των δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας στους εκπαιδευόμενους. Επίσης, αναφέρθηκαν στη 
σημασία της βιωματικής μάθησης, μέσω της ενεργού συμμετοχής των δικαιούχων στη διαδικασία 
κατάρτισης.  

	Κύπρος

Οι ανάγκες κατάρτισης των επαγγελματιών που εργάζονται με τους μετανάστες είναι σύμφωνες 
με τις πραγματικές ανάγκες των μεταναστών. Επομένως, προκειμένου να σχεδιαστούν και να 
εφαρμοστούν αποτελεσματικά εργαλεία κατάρτισης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι φωνές των 
ίδιων των μεταναστών. Για το λόγο αυτό, διεξήχθησαν 5 συνεντεύξεις με ενήλικους μετανάστες από 
το TCN, προκειμένου να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες και τις δυσκολίες τους, 
καθώς και οι προτάσεις τους για πιο επιτυχημένες μεθόδους και εργαλεία ενσωμάτωσης. Επιπλέον, 
διεξήχθησαν 5 συνεντεύξεις με επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες, με στόχο τη συλλογή 
των απόψεών τους, πρακτικών και προτάσεων για την ενσωμάτωση των μεταναστών.

Οι συνεντεύξεις που διεξήχθησαν με τους μετανάστες αποκάλυψαν τις θετικές και αρνητικές πτυχές 
της καθημερινής τους ζωής στην Κύπρο, καθώς και τα εμπόδια στην επιτυχή ενσωμάτωσή τους στην 
εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και την κοινωνία εν γένει.

Όσον αφορά το προφίλ των συμμετεχόντων, υπήρχαν τόσο μετανάστες από την Ινδία όσο και 
από το Μπαγκλαντές. Η μέση ηλικία τους ήταν 21 ετών και ήταν είτε αποφοίτων γυμνασίου είτε 
πανεπιστημίου.

Βασικό συμπέρασμα ήταν ότι, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν 
επίπεδο μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης και είχαν κατορθώσει στη διαδικασία αναγνώρισης των 
πιστοποιητικών τους στην Κύπρο, δεν είχαν λάβει επαγγελματική καθοδήγηση ή βοήθεια στη 
διαδικασία αναγνώρισης. Αντ ‹αυτού, είχαν λάβει ενθάρρυνση από τις οικογένειες και τους φίλους 
τους. Αυτό συνεπάγεται την προφανή ανάγκη καθοδήγησης από τοπικούς φορείς και αρχές σε 
μετανάστες που διαθέτουν πιστοποιητικά δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην τοπική αγορά εργασίας.

Όσον αφορά την επαγγελματική πείρα των μεταναστών και το τρέχον καθεστώς απασχόλησης, 
οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν φαίνεται να έχουν επάγγελμα στην Κύπρο. Δηλώνουν ότι 
προσπαθούν να επενδύσουν σε μερικές σπουδές για να βρουν δουλειά στον τομέα του τουρισμού, 
η οποία είναι πολύ ανεπτυγμένη στο νησί και βασίζεται στις δεξιότητες αγγλικής γλώσσας ενός 
υπαλλήλου. Βρήκαν δύσκολο να βρουν δουλειά, αφού δεν μιλούν τη γλώσσα. Βρήκαν τη γλώσσα 
πολύ δύσκολο να μάθουν, έτσι προσπάθησαν να βρουν μια δουλειά που δεν απαιτούσε δεξιότητες 
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στην ελληνική γλώσσα. Επιπλέον, δεν έλαβαν επαγγελματική βοήθεια ή καθοδήγηση για την εξεύρεση 
εργασίας. Η αναζήτησή τους βασίστηκε στο διαδίκτυο ή στις πληροφορίες από στόμα σε στόμα. Αυτό 
το εύρημα αποκαλύπτει την ανάγκη καθοδήγησης για τους μετανάστες που αναζητούν ενεργά μια 
εργασία και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία.

Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι δήλωσαν ότι απασχολούνταν, εξήγησαν ότι δεν σχετίζονται με 
την προηγούμενη εμπειρία τους, την οποία δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στην Κύπρο 
λόγω γλωσσικών και πολιτιστικών εμποδίων. Για το λόγο αυτό, η δουλειά τους ήταν είτε μερικής 
απασχόλησης είτε με χαμηλή αμοιβή και δεν αντανακλούσε τις υπάρχουσες δεξιότητες και ικανότητές 
τους. Επιπλέον, δεν έλαβαν επαγγελματικό προσανατολισμό ή συμβουλευτική και αναζητούσαν 
ενεργά online μαθήματα, δημόσια προγράμματα και υπηρεσίες για τους μετανάστες.

Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι ότι πολλοί μετανάστες πιστεύουν ότι οι επαγγελματίες που 
εργάζονται με μετανάστες θα πρέπει να γνωρίζουν τους διαθέσιμους πόρους, προγράμματα και 
συμβουλές, ώστε να μπορούν να παρέχουν εξατομικευμένη κατάρτιση, υποστήριξη και καθοδήγηση 
πρόσωπο με πρόσωπο. Τέλος, αποκαλύφθηκε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες τάσσονται υπέρ 
των ηλεκτρονικών εφαρμογών και των εργαλείων εκμάθησης για τους μετανάστες, αλλά δεν 
γνώριζαν αν υπάρχουν. Συνεπώς, τα ηλεκτρονικά εργαλεία αποδειχθούν πολύτιμα για την ένταξη 
των μεταναστών και πρέπει να αναπτυχθούν με βάση το εκπαιδευτικό σύστημα και τις απαιτήσεις 
της αγοράς εργασίας της χώρας.

Τα ευρήματα από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με τους επαγγελματίες συμφωνούν με 
τις εμπειρίες των μεταναστών και ολοκληρώνουν την εικόνα της σημερινής κατάστασης στην Κύπρο.

Οι περισσότεροι επαγγελματίες υποστήριξαν ότι το πρώτο βήμα για έναν επαγγελματία για να 
επιτύχει να συνεργαστεί με τέτοια άτομα ή/ και ομάδες ήταν να συνειδητοποιήσει ότι κάθε άτομο 
είναι ένα σταυροδρόμι διασταυρώσεων μεταξύ των πολλαπλών τους ταυτοτήτων, όπως φύλο, 
ηλικία, εθνικότητα, θρησκεία, κοινωνικοοικονομική το καθεστώς και το πολιτιστικό υπόβαθρο, καθώς 
και οι μεμονωμένες εμπειρίες τους, που έχουν διαμορφώσει την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα 
τους. Αυτές οι ταυτότητες μπορεί να διαφέρουν από την αντίληψη του κάθε επαγγελματία για τους 
μετανάστες, καθώς και από τις πεποιθήσεις, τις συμπεριφορές τους και τις καθημερινές συμπεριφορές 
γενικά.

Ίσως το πιο συνηθισμένο εύρημα ήταν ότι το κύριο εμπόδιο στην αναγνώριση των γνώσεων, των 
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των μεταναστών είναι το γλωσσικό εμπόδιο, μαζί με πολιτιστικούς 
και θρησκευτικούς παράγοντες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μετανάστες αγωνίζονται με τη 
γραφειοκρατία, ενώ παράλληλα αγωνίζονται 
να επιβιώσουν και να μάθουν μια ξένη γλώσσα, 
γεγονός που καθυστερεί την ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας και στην τοπική κοινωνία. Εκτός αυτού, 
η μετάβαση στο σύστημα για να αναγνωριστεί 
είναι χρονοβόρα και συνεπάγεται ένα τέλος, 
επομένως και αυτό αποθαρρύνει τη διαδικασία. 
Επομένως, η ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής 
νέων εργαλείων και μεθόδων αναγνώρισης των 
μεταβιβατικών δεξιοτήτων των μεταναστών είναι 
πιο εμφανής από ποτέ.

Όσον αφορά την αναγνώριση των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων των μεταναστών, οι επαγγελματίες 
δήλωσαν ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος 
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κατά την τελευταία δεκαετία. Πιο συγκεκριμένα, οι μετανάστες που έφθασαν στη δεκαετία του 
1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και κατέχουν ακαδημαϊκά πτυχία, στερήθηκαν 
την αναγνώρισή τους και, ως εκ τούτου, αναγκάστηκαν να εργάζονται με χαμηλή αμοιβή και σε 
πεδία διαφορετικά από την εμπειρογνωμοσύνη τους. Ως εκ τούτου, αυτοί οι άνθρωποι γνώρισαν 
απογοήτευση, ανασφάλεια και απόρριψη, που τους οδήγησαν σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, αρνητική 
εικόνα του εαυτού και χαμηλή αυτο-αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, η ενσωμάτωση αυτών των 
ανθρώπων στην κοινωνία ήταν ευκολότερη και πιο ομαλή από ό, τι των σημερινών μεταναστών, 
λόγω του γεγονότος ότι είχαν την ίδια θρησκεία με τους ντόπιους και προέρχονταν από χώρες με 
παρόμοιες κουλτούρες, συνήθειες και έθιμα.

Όσον αφορά τους μετανάστες που έφτασαν στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια από ασιατικές και 
αφρικανικές χώρες εξαιτίας του πολέμου, της τρομοκρατίας και της πείνας, οι επαγγελματίες 
υποστήριζαν ότι ζούσαν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες για χρόνια και είχαν υψηλά επίπεδα 
άγχους, σοκ, συναισθηματική δυσφορία και κατάθλιψη. Ως εκ τούτου, χρειάστηκε άμεση ψυχολογική 
και κοινωνική βοήθεια, καθώς και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και των 
κοινωνικών υπηρεσιών. Για πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, η κύρια προτεραιότητα ήταν η 
εξεύρεση στέγης και εργασίας, ανεξάρτητα από τις υπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. 
Εκτός από το γλωσσικό εμπόδιο, έπρεπε επίσης να μάθουν μια ξένη κουλτούρα, έναν τρόπο ζωής και 
μια θρησκεία, εντελώς διαφορετικά από τη δική τους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι επαγγελματίες πιστεύουν ότι η συμβίωση με τους μετανάστες και η 
δυνατότητα να ακούσουν τους φόβους, τις ανάγκες και τις φωνές τους γενικά θα πρέπει να αποτελούν 
κύρια προτεραιότητα στο πλαίσιο της δουλειάς τους. Εκτός από τις θεωρητικές προσεγγίσεις, η 
εκπαίδευσή τους απαιτεί πρακτικές δεξιότητες και εργαλεία, βασισμένα στις πραγματικές εμπειρίες 
και ανάγκες των μεταναστών. Επιπλέον, ένας συνδυασμός offline υλικού, πρόσωπο με πρόσωπο 
και δια ζώσης συναντήσεων θα διευρύνει τους ορίζοντες των επαγγελματιών και θα βοηθήσει τις 
προσπάθειές τους για την κοινωνική και πολιτιστική ένταξη των μεταναστών.

Ορισμένα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης που πρότειναν οι ερωτηθέντες ήταν ο διαπολιτισμικός 
και διαθρησκειακός διάλογος, η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, καθώς και η αντιμετώπιση ευαίσθητων 
θεμάτων, όπως παρενόχληση, κακοποίηση και αμέλεια. 

	Πορτογαλία

Τα θέματα εκπαίδευσης που επισημαίνονται στη χώρα περιλαμβάνουν:

- Tις ιδιαιτερότητες του γραφειοκρατικού περιβάλλοντος των χωρών προέλευσης των μεταναστών, 
καθώς και των πρωτοκόλλων, των διμερών συμφωνιών.

- Νόμοι περί μετανάστευσης.

- Διαδικασίες κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνική στήριξη.

- Διαχείριση των μικρών επιχειρήσεων (επιχειρηματική μετανάστευση).

- Βελτίωση της πολυπολιτισμικής και/ ή διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και ενσυναίσθησης στις 
δημόσιες υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις.

Προγράμματα κατάρτισης, εργαλεία, μεθοδολογίες που προτιμούνται:

- Τα Social Media, οι διαδικτυακές και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία, 
αλλά πρέπει να διαφημίζονται σωστά. Για παράδειγμα: οι μετανάστες συχνά αγνοούν την υπάρχουσα 
πλατφόρμα ACM.
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- Ο ρόλος της προφορικής διαβίβασης 
πληροφοριών είναι κρίσιμος και 
αναντικατάστατος, καθώς συχνά οι μετανάστες 
δεν διαθέτουν τις δεξιότητες για την αναζήτηση 
πληροφοριών στο διαδίκτυο, ειδικά εάν είναι 
γραμμένες στην πορτογαλική γλώσσα.

- Οι αφίσες είναι χρήσιμες για την παροχή 
βασικών πληροφοριών.

- Εργαστήρια σχετικά με τα σχετικά θέματα.

- Καλλιτεχνική θεραπεία.

Οι προκλήσεις και οι ανάγκες κατάρτισης των μεταναστών που αποκαλύπτονται μέσω έρευνας και 
συνεντεύξεων είναι:

- Πολιτιστική και κοινωνική ένταξη και γλωσσικά εμπόδια.

- Διαδικασία επικύρωσης - οι μετανάστες εξακολουθούν να έχουν ανεπαρκή πρόσβαση σε ακριβείς 
σχετικές πληροφορίες σχετικά με τους πορτογαλικούς νόμους περί μετανάστευσης. Κατά συνέπεια, 
η διαδικασία νομιμοποίησης είναι η πρώτη και σπουδαιότερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν και 
συχνά αναφέρεται από τους ερωτηθέντες ως μια μακρά και σύνθετη γραφειοκρατική διαδικασία.

- Σπανιότητα ανθρώπινων πόρων για την παροχή κατάλληλης καθοδήγησης και συμβουλών στους 
μετανάστες.

- Στην αγορά εργασίας - μετανάστες παράνομη ή παράνομη κατάσταση, χαμηλή εκπαίδευση και 
κατάρτιση. Οι μετανάστες με χαμηλή εκπαίδευση και κατάρτιση έχουν υψηλότερα εισοδήματα από 
άτυπες εργασιακές δραστηριότητες, οι οποίες συχνά προτιμώνται, καθώς δεν πληρώνουν κοινωνική 
ασφάλιση και φόρους.

- Οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την επικύρωση της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης των μεταναστών είναι σπάνιες. Οι υπερβολικές και σύνθετες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες της διαδικασίας, καθώς και το κόστος της, ιδίως όσον αφορά την αναγνώριση των 
πανεπιστημιακών πτυχίων. Η επικύρωση της εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης έρχεται στη 
δεύτερη θέση, καθώς όταν φτάνουν στην Πορτογαλία, οι μετανάστες προσπαθούν πάνω απ ‘όλα να 
βρουν δουλειά. Μόνο μεταγενέστερα οι μετανάστες εμπλέκονται στη διαδικασία επικύρωσης της 
εκπαίδευσης και της εκπαίδευσής τους.

Δεν αναφέρθηκαν νομικοί περιορισμοί. Ορισμένοι από τους ερωτηθέντες υπογράμμισαν, ωστόσο, 
την ύπαρξη πρακτικών διακριτικής ευχέρειας κατά την εφαρμογή του νόμου από τους δημόσιους 
υπαλλήλους που ασχολούνται με τους μετανάστες. 

	Βουλγαρία

Λόγω διαφόρων παραγόντων όπως η ιστορική κληρονομιά, τα σημερινά χαμηλά επίπεδα διαβίωσης, 
οι προκαταλήψεις και η έλλειψη συνειδητοποίησης σχετικά με όλες τις πτυχές της μετανάστευσης, 
οι φόβοι που σχετίζονται με τη θρησκεία, την αύξηση της ανεργίας κλπ. η βουλγαρική κοινωνία δεν 
είναι έτοιμη να ενσωματώσει τους μετανάστες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει 
έντονα την ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού να συνεργαστεί με τους μετανάστες και τις 
αντίστοιχες ανάγκες κατάρτισης των σχετικών επαγγελματιών.
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Οι κύριες προσδιορισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες συνδέονται στενά με τις κύριες προκλήσεις 
που προκύπτουν από την ίδια τη διαδικασία μετανάστευσης:

- Γλωσσικά εμπόδια - Η βουλγαρική γλώσσα αποτελεί εμπόδιο για όλους τους μετανάστες, με μόνη 
εξαίρεση τις ιστορικές βουλγαρικές κοινότητες στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες και την πρώην 
Γιουγκοσλαβία. Οι πιο διαδεδομένες γλώσσες όπως η αγγλική, η γερμανική και η ισπανική δεν έχουν 
αποκτηθεί από τις ανώτερες γενιές επαγγελματιών, ωστόσο υπάρχει μια θετική τάση προς αυτή 
την κατεύθυνση μεταξύ των νεότερων επαγγελματιών. Σε γενικές γραμμές, η έλλειψη γλωσσικών 
δεξιοτήτων μεταξύ των επαγγελματιών και η έλλειψη ικανού μεταφραστή για την υποστήριξη της 
επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών και των μεταναστών είναι εξαιρετική.

- Ψυχολογικά εμπόδια - τα μεταναστευτικά κύματα τα τελευταία χρόνια, αν και δεν επηρεάζουν σε 
μεγαλύτερη κλίμακα τη βουλγαρική κοινωνία, σχετίζονται με ανθρώπους που μεταναστεύουν λόγω 
διαφορετικών σοβαρών προβλημάτων - όπως πολέμους, τοπική αποκρυπτογράφηση, θρησκεία κ.λπ. 
καταστροφές και, πάνω απ ‘όλα, χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη στην αρχή. Αυτό επιβάλλει την 
ανάγκη των προετοιμασμένων επαγγελματιών με ειδίκευση στην ψυχολογική κατεύθυνση να είναι 
υπεύθυνοι για αυτά τα καθήκοντα.

- Πολυπολιτισμικά εμπόδια - όπως κάθε χώρα, η Βουλγαρία έχει τα συγκεκριμένα χαρακτικά της 
που εξαρτώνται από διαφορετικούς παράγοντες όπως η ιστορική εξέλιξη, η μετα-κομμουνιστική 
χαρακτική, το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, ο γηράσκων πληθυσμός, οι φόβοι βασισμένοι στη θρησκεία 
κλπ. Τα πολυπολιτισμικά εμπόδια δεν υπάρχουν μόνο προς τις νέες τάσεις των μεταναστών που 
επικεντρώνονται στις ροές των μεσολαβητών από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, αλλά και από 
τους ανθρώπους που προέρχονται από τις δυτικές χώρες. Απαιτούνται αποτελεσματικές και πρακτικές 
καταρτίσεις και μέσα από αυτή την άποψη.

- Η γραφειοκρατία αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση για τους ντόπιους και τους ξένους. Ο πρόσθετος 
φόρτος για τους αλλοδαπούς προέρχεται από την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με γλώσσες που 
είναι διαφορετικές από τη βουλγαρική. Οι πληροφορίες που χρειάζονται οι άνθρωποι δεν είναι 
εύκολο να βρεθούν ακόμη και για τους ντόπιους. Οι κύριες δημόσιες αρχές που συνεργάζονται με 
ανθρώπους που προέρχονται από άλλες χώρες συνολικά δεν διαθέτουν γλωσσικές δεξιότητες και δεν 
υποστηρίζουν τις διαδικασίες.

Τα εκτιμώμενα και επιθυμητά εκπαιδευτικά υλικά, εργαλεία και μεθοδολογίες είναι:

- Διαδικτυακές πλατφόρμες με συλλεγμένες και οργανωμένες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορετικές 
διαδικασίες και τις δυνατότητες κατάρτισης και αγοράς εργασίας που απευθύνονται σε μετανάστες.

- Ηλεκτρονικές εκπαιδεύσεις και εργαλεία για 
την υποστήριξη των επαγγελματιών καθώς και 
για να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των 
μεταναστών μέσω ανεξάρτητης αυτοδιδασκαλίας 
μάθησης και δοκιμών.

- Εργαστήρια που είναι κυρίως πρακτικά και 
παρέχουν αποδεδειγμένες σε πραγματικές 
πρακτικές μεθοδολογίες και εργαλεία για την 
αντιμετώπιση των κυριότερων προκλήσεων που 
προκύπτουν στην επαγγελματική εργασία με τους 
μετανάστες.
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	Ισπανία

Οι προκλήσεις και οι ανάγκες κατάρτισης των μεταναστών που αποκαλύπτονται μέσω έρευνας και 
συνεντεύξεων είναι:

- Γλωσσικά εμπόδια

- Διαφορετικό κοινωνικό και εργατικό σύστημα στη χώρα υποδοχής

- Μη αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης

- Στίγματα, προκαταλήψεις και στερεότυπα.

- Οι μετανάστες χρησιμοποιούνται ως χαμηλού κόστους εργαζόμενοι εκμεταλλευόμενοι τα νομικά 
τους εμπόδια για την εξεύρεση κατάλληλης εργασίας: στην Ισπανία, αν δεν μπορούν να αποδείξουν 
ή να υποβάλουν αίτηση για άσυλο, δεν μπορούν να εργαστούν στην επίσημη αγορά εργασίας για 
χρόνια (τουλάχιστον 3 από την άφιξή τους ). Αυτό είναι το κύριο εμπόδιο για την εξεύρεση εργασίας 
και, ως εκ τούτου, για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Με αυτή την κατάσταση, 
δεν είναι γεγονός απόκτησης δεξιοτήτων, αλλά να έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν αυτό που 
γνωρίζουν σε μια αξιοπρεπή δουλειά.

- Οι κοινωνικές προσδοκίες που φέρνουν

-Διαφορές όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, το μισθό, την ανάγκη να εργαστούν, οι εκπαιδευτικοί 
βαθμοί.

- Νομικά εμπόδια: ασταθής διοικητική κατάσταση και είναι δύσκολο να υπάρξει σύμβαση.

- Προκαταλήψεις και ρατσιστικές συμπεριφορές.

- Υποεκτίμηση των δεξιοτήτων.

- Νομική συμβουλή σχετικά με την άδεια διαμονής και την άδεια εργασίας

- Εγκαταστάσεις κατάρτισης και υφιστάμενα προγράμματα

- Διοικητικοί πόροι.

- Πώς να εκπαιδεύσετε τους μετανάστες ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους

- Πληροφορίες για την αγορά εργασίας στις χώρες προέλευσης των μεταναστών

- Διαπολιτισμικές ικανότητες.

Εκπαιδευτικά υλικά, εργαλεία, μεθοδολογίες

- Διαδικτυακά μαθήματα

- Πρακτικά εργαλεία, πρακτικές περιπτώσεις

- Κοινότητες ομότιμων, ομάδες εστίασης
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	Τουρκία

Το πρώτο πρόβλημα στην Τουρκία σχετικά με τους συριακούς πρόσφυγες είναι η αντίληψη. Η 
πλειοψηφία των Τούρκων πολιτών σκέφτηκε ότι οι πρόσφυγες εκμεταλλεύονται τους πόρους στην 
Τουρκία και θα πάρουν τις θέσεις των Τούρκων πολιτών από αυτούς και το ποσοστό ανεργίας 
μεταξύ των Τούρκων θα αυξηθεί εξαιτίας αυτών. Αυτές οι αντιλήψεις ενίοτε γενικεύτηκαν σε 
όλους τους μετανάστες από τις αραβικές χώρες. Οι μετανάστες ανέφεραν ότι φοβούνται κυρίως 
να δημιουργήσουν δίκτυο με τους Τούρκους και ότι δεν επικοινωνούν μαζί τους. Ως αποτέλεσμα, 
προτιμούν να κοινωνικοποιούνται μεταξύ τους. Αυτό αποτελεί το κύριο εμπόδιο για την ένταξη των 
προσφύγων και των μεταναστών.

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι εκπαιδευτές σχετικά με 
την κατάρτιση και την εκπαίδευση είναι το γλωσσικό εμπόδιο, τα οικονομικά προβλήματα και η 
κοινωνική ένταξη (Kızıl & Dönmez, 2017). Η Τουρκική γλωσσική εκπαίδευση προετοιμάστηκε για όλα 
τα επίπεδα (K-12, ανώτατη εκπαίδευση, ενήλικες) από το Υπουργείο Παιδείας στα Κέντρα Δημόσιας 
Εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο αριθμός των μεταναστών και των προσφύγων που έχουν παρακολουθήσει 
αυτά τα προγράμματα είναι περιορισμένος. Έτσι, θα πρέπει να προετοιμαστούν πιο αποτελεσματικά 
προγράμματα. Η ενσωμάτωση των μεταναστών από όλα τα επίπεδα ηλικίας έχει γίνει ευκολότερη 
όταν χειρίζονται το γλωσσικό εμπόδιο.

Τα προγράμματα κατάρτισης που προετοιμάζονται για τους μετανάστες πρέπει να είναι συνεκτικά, 
συνεργατικά, διευκολυντικά, οικονομικά, ευαίσθητα στις πολιτισμικές διαφορές, παρέχοντας 
συνέπεια και χρησιμότητα.

Πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ της Διεύθυνσης Διαχείρισης της Μετανάστευσης, του 
Υπουργείου Παιδείας, των Πανεπιστημίων, των Τοπικών Αρχών και των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων.

Τα επαγγελματικά προσόντα των μεταναστών και των προσφύγων θα πρέπει να τεκμηριώνονται. 
Τα προσόντα για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες (όπως η μηχανική, η ιατρική επιστήμη, η 
διδασκαλία, η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη) πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας που 
σχετίζονται με τις περιοχές τους. Η πλειοψηφία των μεταναστών εργάζεται σε θέσεις εργασίας που 
υπερβαίνουν τις προϋποθέσεις λόγω διακρίσεων και οικονομικών προβλημάτων.

Οι πλειοψηφικοί μετανάστες στην Τουρκία δεν διαθέτουν απαραίτητα προσόντα και μπορούν 
να επωφεληθούν από προγράμματα κατάρτισης. Επειδή αυτοί οι μετανάστες δεν διαθέτουν τα 
απαιτούμενα προσόντα, πρέπει κυρίως να εργάζονται σε λιγότερο αμειβόμενο και επικίνδυνο 
περιβάλλον. Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να προσθέσουν αξίες στην Τουρκία και να 
αυξήσουν την ευημερία των μεταναστών. Αυτά τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να επικεντρωθούν 
στις ανάγκες της περιοχής, την κοινωνική ένταξη και να έχουν ολιστική προοπτική, ενσωματώνοντας 
διεθνείς οργανώσεις.

Οι ανάγκες κατάρτισης των μεταναστών που αποκαλύπτονται μέσω έρευνας και συνεντεύξεων είναι:

- πρακτικές απασχόλησης και τελωνεία στην Τουρκία. Παρόλο που υπάρχουν ομοιότητες για την 
επιλογή και την πρόσληψη σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν ορισμένες ρουτίνες για κάθε χώρα. Αυτές 
οι ρουτίνες και η γενική εφαρμογή της εργασίας και η διαδικασία της συνέντευξης θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στις εκπαιδεύσεις.

- Κατάρτιση σχετικά με τους νόμους περί απασχόλησης και τους νόμους περί μετανάστευσης

- Επιχειρηματικές δεξιότητες και κανονισμοί
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- Δεξιότητες δικτύωσης και επικοινωνίας. Συγκεκριμένα δικτύωση με ντόπιους (Τούρκους πολίτες)

- Δημιουργικότητα και ανοιχτό πνεύμα

- Αυτογνωσία

- Διαχείριση χρόνου

- Τεχνολογία (Internet, κοινωνικά μέσα κ.λπ.)

Οι ανάγκες των επαγγελματιών που αποκαλύπτονται μέσω έρευνας και συνεντεύξεων είναι:

- Διαχείριση της ποικιλότητας. Η πλειονότητα των εκπαιδευτών στην Τουρκία δεν έχει διεθνή εμπειρία.

- Εργαλεία και ασκήσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους 
(χωρίς καλλιέργεια).

- Εκπαίδευση πολιτισμού. Μπορεί να είναι καλύτερο εάν ο εκπαιδευτής έχει περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την κουλτούρα των μεταναστών για καλύτερη επικοινωνία.

- Νόμοι και ρυθμίσεις για τη μετανάστευση. Μπορούν να συμβουλεύουν τους μετανάστες πιο 
αποτελεσματικά με αυτόν τον τρόπο.

- Κατανόηση της έννοιας της μετανάστευσης - Κατανόηση της ψυχολογίας, των κινήτρων και των 
αναγκών τους. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η έκθεση, η οποία εκπονήθηκε με τις κοινές προσπάθειες εμπειρογνωμόνων από τη Γαλλία, την 
Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, την Ισπανία και την Τουρκία, παρουσιάζει 
μια τρέχουσα εικόνα της κατάστασης των μεταναστών σε όλες τις χώρες που σχετίζονται με την 
ενσωμάτωση, τις δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, την απασχόληση κλπ. Οι εταίροι έχουν 
επίσης διερευνήσει τις απόψεις των εκπροσώπων και των δύο ομάδων στόχων - των επαγγελματιών 
που εργάζονται με τους μετανάστες και των ίδιων των μεταναστών, προκειμένου να προσδιορίσουν 
ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις των μεταναστών, τι είδους υποστήριξη, συμβουλές και βοήθεια 
χρειάζονται στα συμβαλλόμενα μέρη τους, ιδίως προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας, ανάπτυξη και υλοποίηση.

Οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες συνδέονται με το γεγονός ότι παρόλο 
που τις αποδεχόμαστε στις χώρες μας, δεν είμαστε τόσο πρόθυμοι να τους υποδεχτούμε στις 
κοινωνίες μας. Οι εργασίες για την έκθεση επιβεβαίωσαν - τόσο μέσω της έρευνας γραφείου όσο 
και της άμεσης συμμετοχής των ομάδων στόχων - την υφιστάμενη ανισότητα μεταξύ της μέσης 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των εργαζομένων στην Ευρώπη και των μεταναστών της ΕΕ, 
τις δυνατότητές τους να προχωρήσουν στην καριέρα τους και να μια καλύτερη θέση εργασίας . Μια 
άλλη μειονότητα που προσδιορίζεται σαφώς είναι η έλλειψη αποτελεσματικών και λειτουργικών 
προσεγγίσεων, μεθοδολογιών και εργαλείων για την υποστήριξη των επαγγελματιών που εργάζονται 
με τους μετανάστες στην επαγγελματική τους πορεία.

Ως συνολική κατάσταση, η μετανάστευση έχει τη βασική της θέση στις κοινωνίες που συγκαταλέγονται, 
ιδίως σε δημογραφικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι περισσότεροι μετανάστες που 
προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ εργάζονται ως υπάλληλοι ή εργαζόμενοι. Αναφέρεται ότι 
συχνά δεν είναι πολύ καλά καταρτισμένοι και οι περισσότεροι εργάζονται σε τομείς υπηρεσιών 
(κατασκευαστικές βιομηχανίες, ξενοδοχειακές μονάδες, επιχειρήσεις εστίασης, διοικητικές και 
υποστηρικτικές δραστηριότητες και οικιακοί εργαζόμενοι) και όχι στη βιομηχανία, την εκπαίδευση, 
την υγεία και την κοινωνική εργασία.

Ορισμένα προγράμματα υποδοχής υπάρχουν ήδη, οι διαδικασίες ρυθμίζονται μέσω της αντίστοιχης 
νομοθεσίας και προβλέπονται δυνατότητες. Από την άλλη πλευρά, η έκθεση Desk δείχνει ότι συχνά 
αυτά τα πολλά υποσχόμενα βήματα δεν είναι επιτυχημένα σε πρακτικές και κυριαρχούν οι θεαματικοί, 
γλωσσικοί και οικονομικοί παράγοντες πάνω στις πιθανές θετικές τάσεις.

Άλλες σοβαρές προκλήσεις που έχουν επισημανθεί όλες τις χώρες των εταίρων είναι η αναγνώριση 
των τυπικών προσόντων των μεταναστών που έχουν αποκτηθεί σε άλλες χώρες και η επικύρωση της 
προηγούμενης μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Αυτό είναι το κύριο θέμα στο οποίο οι εκπαιδευτές, 
οι προπονητές, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας, οι εκπαιδευτικοί της ΕΕΚ και οι κοινωνικοί λειτουργοί 
που εργάζονται με μετανάστες μπορούν να έχουν σημαντική ευθύνη και ρόλο. Για να επιτευχθεί 
αυτό, η ομάδα του έργου θα επεξεργαστεί καινοτόμο μοντέλο και εργαλεία για την ανάπτυξη και 
βελτίωση των εγκάρσιων δεξιοτήτων για τους μετανάστες.

Εκτός από ζητήματα όπως η γραφειοκρατία και γλωσσικές δεξιότητες που θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν σε κυβερνητικό επίπεδο, υπάρχουν εφικτά μέτρα που οι εταίροι θα αναλάβουν με 
σκοπό την υποστήριξη των μεταναστών στη διαδικασία της σταδιοδρομίας και την επαγγελματική 
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υλοποίηση. Μεταξύ των πιο απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν εντοπιστεί μέσω 
των εργασιών της παρούσας Έκθεσης και των οποίων η απόκτηση ή/ και η βελτίωση του καινοτόμου 
μοντέλου και των εργαλείων που θα πρέπει να εκπονηθούν από την ομάδα του έργου θα πρέπει να 
παρέχονται ως εξής:

- να γνωρίζουν την τρέχουσα κατάσταση, να κατανοούν το περιβάλλον και να είναι σε θέση να 
βρίσκουν ευκαιρίες για επαγγελματική διαδικασία υλοποίησης. Αυτό απαιτεί κριτική σκέψη, 
εντοπίζοντας προβλήματα και λύσεις.

- να είναι σε θέση να αναλάβουν ευθύνες για την υλοποίησή τους, καθώς και να αποκτήσουν και/ ή 
να βελτιώσουν τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων σε οποιαδήποτε περιστατικά,

- να είναι σε θέση να συνεργαστούν και να διευρύνουν το δίκτυο τόσο στην κοινότητα όσο και 
σε διάφορα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένου του εικονικού περιβάλλοντος το οποίο είναι 
όλο και περισσότερο η απαίτηση της αγοράς εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από τα 
σύνορά της. Οι δεξιότητες επικοινωνίας χρειάζονται ανεξάρτητα από το περιβάλλον. Επιπλέον, ο 
παγκοσμιοποιημένος κόσμος και το υπόβαθρο των μεταναστών επιβάλλουν την ανάγκη μεγαλύτερης 
διαπολιτισμικής συνείδησης.

- Για να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, οι μετανάστες θα πρέπει να ενημερώνονται με τις 
τρέχουσες καινοτομίες και, ως εκ τούτου, πρέπει να είναι προληπτικοί, περίεργοι και δημιουργικοί.

-να σχετίζονται με τις προηγούμενες δεξιότητες που απαιτούνται από τις τάσεις στην αγορά εργασίας, 
μια άλλη σημαντική πτυχή καταλήγει ως συμπέρασμα - την ανάγκη ευελιξίας και την παραγωγικότητα 
προς τις αλλαγές που θα ενισχύσουν την προσαρμοστικότητα των μεταναστών. Επιπλέον, η αγορά 
εργασίας απαιτεί όλο και περισσότερη επιχειρηματική αίσθηση σε όλους τους τομείς και τους χώρους 
εργασίας, καθώς και την αντίστοιχη προσέγγιση της παραγωγικότητας και της δια βίου μάθησης και 
αναβάθμισης, σε κάθε σταδιοδρομία ανάπτυξης και εξέλιξης. 

Παρά τις διαφορές μεταξύ των χωρών εταίρων σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση, τους 
ιστορικούς παράγοντες και παραδόσεις, τις οικονομικές συνθήκες, τη νομιμοποίηση κ.λπ., οι κύριες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο μετανάστης είναι συνολικά παρόμοιες και οι κοινές προσπάθειες 
των επαγγελματιών επτά διαφορετικών χωρών για μια συνεργική επίδραση στη διαθεσιμότητα 
καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών που σχετίζονται με τις εγκάρσιες ικανότητες, την ενθάρρυνση 
της δημιουργικότητας και της καινοτομίας και τη βελτίωση της ανοικτής πρόσβασης σε νέες και 
καινοτόμες υποστηρίξεις, εργαλεία, μεθόδους καθοδήγησης/ κατάρτισης.
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