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Περίληψη 
Η εργασιακή Κινητικότητα εντός της ΕΕ,  

Ο Παράγοντας της Εκπαίδευσης και η εικόνα της Ευρώπης σήμερα 
 

Η διπλωματική εργασία που παρουσιάζεται έχει ως στόχο την παρουσίαση της 

εξέλιξης της εργασιακής κυρίως κινητικότητας από την ίδρυση της Ευρωπαικής 

Ένωσης μέχρι και σήμερα και τους κυριότερους παράγοντες που την επηρέασαν.  

Πιο αναλυτικά,  

Προς αυτήν την κατεύθυνση και για να κατανοήσουμε τα θέματα που τίθενται και 

σχετίζονται με την κινητικότητα, παρουσιάζουμε τα εξής: 

Το Θεσμικό Πλαίσιο για την Κινητικότητα και πόσο έχει επηρεάσει αυτή η έννοια τη 

μορφή που έχει λάβει η Ευρώπη σήμερα.  

Τον Ορισμό της Κινητικότητας, καθώς θα πρέπει να θέσουμε μία σταθερά στην 

ανάλυσή μας.  

Τον σημαντικότερο παράγοντα που επηρέασε την εργασιακή κινητικότητα ο οποίος 

κατά την άποψή μας είναι η εκπαιδευτική κινητικότητα.  

Τις αιτίες της εργασιακής κινητικότητας, καθώς αναζητήσαμε τι είναι αυτό που ωθεί 

τους εργαζομένους εντός της ΕΕ να προτιμήσουν να εργαστούν σε μία άλλη χώρα 

και όχι στη χώρα τους.  

Τις πολιτικές προώθησης της ΕΕ που ακολουθούνται προκειμένου να ενισχυθεί η 

κινητικότητα και ποια θέματα εντός της ΕΕ αυτή μπορεί να επιλύσει. 

Και τέλος,  

Πως έχει διαμορφωθεί σήμερα ο χάρτης της κινητικότητας ανά την Ευρώπη με μία 

σύντομη γενική παρουσίαση στοιχείων και στατιστικών που αφορούν και τη χώρα 

μας.  

 

Συμπερασματικά, καταλήγουμε στο πόσο σημαντική είναι η κινητικότητα εντός της 
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ΕΕ, όχι μόνο για την ίδια την Ευρώπη αλλά και για τη θέση της στον παγκόσμιο 

χάρτη. Καθώς η κινητικότητα των εργαζομένων σχετίζεται με οικονομικούς 

παράγοντες και με την ίδια την πορεία της ενιαίας αγοράς καθώς και με τους δείκτες 

της ανεργίας, της εκπαίδευσης, των πολιτισμικών και πολιτιστικών στοιχείων των 

κρατών μελών, της ίδιας της ιδέας για μία μεγάλη και ενωμένη ουσιαστικά Ευρώπη.  

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι μία φαινομενικά απλή έννοια, δικαίως είχε τον πρώτο 

λόγο από την καταβολή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και μέχρι σήμερα η ΕΕ 

προωθεί και στηρίζει θεσμικά την κινητικότητα σε κάθε επίπεδο.  

Οι γλωσσικές και άλλες κοινωνικές διαφορές των χωρών μελών της ενωμένης 

Ευρώπης είναι μέχρι σήμερα τροχοπέδη στην εργασιακή κινητικότητα και ως 

φαίνεται η στρατηγική της Ένωσης μέχρι τουλάχιστον το 2020, θα συνεχίσει να 

ενισχύει τέτοιου είδους πολιτικές σύγκλισης που σχετίζονται με τη γλώσσα, τα 

πολιτισμικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης.  
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Ευχαριστίες 
 

Για την εκπόνηση αυτής της εργασίας, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους 

με στήριξαν. Πιο συγκεκριμένα, τον Καθηγητή του τμήματος Πολιτικής 

Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης κο Δημήτρη Ξενάκη για την 

συμπαράσταση και την αμέριστη στήριξή του, από την επιλογή του θέματος 

μέχρι την ολοκλήρωση της προσπάθειάς μου. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την 

οικογένειά μου και κυρίως τη μητέρα μου, Νεφέλη και τους φίλους για την 

υπομονή και την συμπαράστασή τους.  
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Εισαγωγή 
 

Στην παρούσα εργασία με τίτλο «Η Εργασιακή Κινητικότητα εντός της ΕΕ», 

εξετάζεται το φαινόμενο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων εντός της ΕΕ 

διαχρονικά. Παράλληλα εξετάζεται όμως και ο ρόλος που διαδραμάτισε και 

διαδραματίζει το θεσμικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής κινητικότητας στην εργασιακή. 

 Αρχικά μέσω του ορισμού  της κινητικότητας καθώς είναι σημαντικό να γνωρίζουμε 

για τι ακριβώς μιλάμε, προσδιορίζεται το θεσμικό πλαίσιο και δίδεται σημασία στην 

εκπαιδευτική κινητικότητα που θα μπορούσε να γίνει ο βασικός υποστηρικτής και 

τροφοδότης της εργασιακής κινητικότητας ενώ καταγράφονται και τα εργαλεία της 

ΈΕ και οι πολιτικές που ολοένα και περισσότερο προωθούν την ελεύθερη 

κυκλοφορία των εργαζομένων στους κόλπους της.  

Μέσα από την εργασία, γίνεται απόλυτα κατανοητό ότι διαχρονικά η κινητικότητα 

έχει πρωτεύοντα ρόλο στην πολιτική και στρατηγική που χαράσσει η Ένωση. Και δε 

θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά καθώς οι σύγχρονες τάσεις στην παγκόσμια σκηνή 

ευνοούν την κινητικότητα. Η παγκοσμιοποίηση για παράδειγμα παρόλο που είναι μία 

έννοια που χρησιμοποιείται ευρέως για περιγραφή διαφορών φαινομένων, θα δούμε 

παρακάτω πόσο σημαντικό ρόλο έχει διαδραματίσει και στην εξέλιξη της 

κινητικότητας μέσω της σύγκλισης των οικονομιών και τη διαμόρφωση ενιαίων 

αγορών.  

Σήμερα, σε περιβάλλον χρηματοπιστωτικής κρίσης όχι μόνο για το ελληνικό 

σύστημα αλλά για το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο, η κινητικότητα ιδίως των 
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εργαζομένων μπορεί να αποβεί σωτήρια καθώς θα μπορούσε να αποφευχθεί η μαζική 

ανεργία , γι αυτό και παρατηρήθηκε όπως όλοι γνωρίζουμε μέσα στην κρίση ένα 

κύμα μετανάστευσης ιδίως των χωρών του νότου σε κεντρικότερες ή βορειότερες 

χώρες της Ευρώπης προς αναζήτηση εργασίας.  

Παρ’ ολ’ αυτά και παρά τις δυνατότητες που προσφέρει η ίδια η ΈΕ μέσω εργαλείων 

και πολιτικών, τα ποσοστά μετακίνησης εργαζομένων εντός της Ένωσης παραμένουν 

χαμηλά, κυρίως λόγω της διαφορετικής γλώσσας ή της διαφορετικής κουλτούρας και 

γίνεται σαφές ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για την προώθηση της 

εργασιακής κινητικότητας εντός της ΕΕ, καθώς ως φαίνεται η οικονομική σύγκλιση, 

το κοινό νόμισμα, η ενιαία αγορά δεν αποτελούν ικανή συνθήκη για την σύγκλιση 

και σε άλλα επίπεδα, ώστε η Ένωση να αποκτήσει τη δυναμική που της αναλογεί και 

της αξίζει για να ισχυροποιήσει τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη.  

Τέλος, εκτός της ποιοτικής ανάλυσης γίνεται προσπάθεια μέσω της ποσοτικής 

ανάλυσης που βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία και παρουσίαση ερευνητικών 

δεδομένων, να κατανοήσουμε πως εξελίσσεται στο χρόνο το φαινόμενο με βάση τους 

πραγματικούς αριθμούς, μέσα από το σχολιασμό και την εξαγωγή συμπερασμάτων, 

προκειμένου να αποκτήσουμε μια σφαιρική εικόνα για το πόσοι τελικά Ευρωπαίοι 

επιλέγουν να εργαστούν σε κάποιο κεντρικό ή βόρειο κράτος της Ευρώπης, για ποιο 

λόγο κάνουν αυτήν την επιλογή και φυσικά ποια είναι τα ποσοστά των Ελλήνων που 

επιλέγουν να αφήσουν την Ελλάδα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.  

Στόχος είναι να αναδείξουμε τη σημασία της κινητικότητας και κυρίως τη σημασία 

της αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού και των δεξιοτήτων του, προκειμένου να 

ζήσουμε όλοι σε μία Ευρώπη δυναμική, εύρωστη και κατ’ ουσίαν ενωμένη.  
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Ορισμός της Κινητικότητας /Αποσαφήνιση 
έννοιας 

Η ίδια η κινητικότητα έχει «κινητοποιήσει» τόσο αποτελεσματικά την έρευνα και τη 

μελέτη του φαινομένου, με στόχο όχι μόνο να αναλυθεί περί τίνος πρόκειται αλλά 

και να καταγραφούν κατευθυντήριες οδηγίες για όσους ανήκουν στους πολίτες που 

επιλέγουν να μετακινηθούν.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο «ΟΔΗΓΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην Ευρώπη για 

μαθητές, φοιτητές, νέους και κάθε ενδιαφερόμενο που αναζητεί ευκαιρίες για σπουδές 

και εργασία», του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού ), του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τη χρηματοδότηση της ΕΕ - Πρόγραμμα 

Euroguidance 2012 (50% Lifelong Learning Program – 50% εθνικοι ποροι). Στον 

συγκεκριμένο Οδηγό, που συγκεντρώνει υποστηρικτικό υλικό σε κάθε 

ενδιαφερόμενο που αποφασίζει να διερευνήσει την προοπτική της κινητικότητας 

συνηθέστερα για σπουδές ή για εργασία, μας έκανε εντύπωση η επιμονή σε θέματα 

όχι μόνο τυπικά και τεχνοκρατικά αλλά σε μια ουσιώδη έμφαση στις πιθανές 

επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αλλαγή αυτή στη ζωή ενός ανθρώπου όσον αφορά 

τις διάφορες εκφάνσεις της ζωής του, σχετικά με τον τρόπο ζωής σε μια άλλη χώρα, 

τη γλώσσα ή τις πιθανές δυσκολίες στην καθημερινότητα. Στον ίδιο οδηγό που 
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φανερώνει πόσο συστηματικά έχουν ασχοληθεί θεσμικά όργανα με το συγκεκριμένο 

θέμα υπάρχει και ορισμός για την κινητικότητα ως εξής:   

Όταν μιλάμε για κινητικότητα αναφερόμαστε στη μετάβαση και διαμονή στο 

εξωτερικό ή σε έναν διαφορετικό τόπο από τον τόπο διαμονής μας για λόγους που 

σχετίζονται με την εκπαίδευση, την εργασία, τον εθελοντισμό, την απόκτηση ή 

βελτίωση της γνώσης μιας ξένης γλώσσας, την πρακτική άσκηση, την έρευνα κτλ . Ο 

πιο συνηθισμένος λόγος για τον οποίον κάποιος αποφασίζει ελεύθερα να μετακινηθεί 

από τον τόπο του ή και την χώρα του είναι οι σπουδές ή η εργασία. Σε γενικές 

γραμμές, υπάρχουν διάφορες διαστάσεις στην έννοια της κινητικότητας, όπως: 

 • Γεωγραφική κινητικότητα: αναφέρεται στην κυκλοφορία των πολιτών από τη 

μια περιφέρεια στην άλλη στην ίδια χώρα, ή μεταξύ των χωρών για λόγους 

εκπαίδευσης και απασχόλησης 

 • Επαγγελματική κινητικότητα: αναφέρεται στη συχνότητα με την οποία οι 

απασχολούμενοι αλλάζουν εργασία ή εργοδότη 

• Θεσμική κινητικότητα: αναφέρεται σε διάφορα προγράμματα ανταλλαγής (π.χ. 

φοιτητών ή μαθητών) όπου όλη η διαδικασία της ανταλλαγής οργανώνεται και 

εποπτεύεται από έναν φορέα (π.χ. ένα πανεπιστήμιο). Συνήθως στα προγράμ- ματα 

ανταλλαγής το διάστημα που περνά κανείς στο εξωτερικό αποτελεί μέρος των 

σπουδών του.  

• Ατομική κινητικότητα: αναφέρεται στην προσωπική πρωτοβουλία ενός 

μεμονωμένου ατόμου να μετακινηθεί σε έναν άλλον τόπο διαφορετικό από αυτόν της 

καταγωγής του κυρίως για να βρει εργασία, χωρίς αυτό να αποκλείει και άλλους 

λόγους π.χ. σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο.  

Η οργάνωση της κινητικότητας γίνεται από το ίδιο το άτομο και βασίζεται κυρίως σε 

προσωπικούς ή/και οικογενειακούς πόρους. Αξίζει να θυμόμαστε ότι η απόφαση για 

την κινητικότητα είναι σημαντική και πρέπει να λαμβάνεται αφού συγκεντρώσουμε 

και συνεκτιμήσουμε όλα τα απαραίτητα δεδομένα. Ως απόφαση και ως εμπειρία, η 

κινητικότητα συνδέεται με τις ευκαιρίες εκπαίδευσης ή/και εργασίας, με τις εμπειρίες 

και τις απόψεις που έχουμε και συνεπάγεται σε κάθε περίπτωση σημαντικές αλλαγές 
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στη ζωή μας1. 

 

Αιτίες της Κινητικότητας διαχρονικά  
Μετασχηματισμός του κράτους / Παγκοσμιοποίηση και Καπιταλισμός 

Ο 20ος αιώνας και η εξέλιξη τoυ ίδιου του κράτους μέσα από τα φαινόμενα 

της παγκοσμιοποίησης και του καπιταλισμού είναι φαινόμενα που 

αναπτύσσονται παράλληλα και με τεράστια επιτάχυνση μέχρι σήμερα. Η ίδια η 

δημιουργία της ΕΕ όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, είναι αποτέλεσμα 

μετασχηματισμών όχι μόνο της ίδιας αλλά και των κρατών μελών που 

συμμετέχουν σε αυτό το μόρφωμα. Μέσα σε ένα σύστημα όπου το κέρδος 

προκύπτει από την αποτελεσματική διακίνηση των μέσων παραγωγής, των 

υπηρεσιών και του κεφαλαίου, δε θα μπορούσε η ΕΕ να μην «προβλέψει» ότι η 

κινητικότητα θα αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες έννοιες που την 

ακολουθούν μέχρι σήμερα και άνοιξε νέους δρόμους στην ταχεία ανάπτυξη των 

επενδύσεων, τη διεθνοποίηση του κεφαλαίου και τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Η 

ενιαία αγορά, η κινητικότητα και η παγκοσμιοποίηση είναι έννοιες που 

αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν να αναπτύσσονται παράλληλα, οι οποίες απαιτούν 

όχι μόνο συνεχή αναπροσαρμογή στις νέες συνθήκες αλλά κυρίως ενιαίες αγορές 

προκειμένου να εξελιχθούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.  Πυρήνας της 

εξέλιξης αυτής είναι το συνεχώς μεταβαλλόμενο κράτος που μετασχηματίζεται 

με την πάροδο του χρόνου ειδικά με το ξεκίνημα του 19ου αιώνα. Κι όσα 

αναφέρονται δεν υπονοούν μόνο την αποτελεσματικότητα του για παράδειγμα 

στην οργάνωση της δημόσιας διοίκησης που μετράται με εντελώς διαφορετικά 

κριτήρια περισσότερο με κριτήρια επιχείρησης/αγοράς παρά με την 

ορθολογικότητα και την αυστηρότητα του κράτους δικαίου, με κύριο σκοπό την 

επίτευξη της ταχύτητας, της αποτελεσματικότητας, της ευελιξίας, την μείωση των 
1Οδηγός Κινητικότητας του ΕΟΠΠΕΠ. Ανακτήθηκε από 

https://www.tuc.gr/fileadmin/users_data/erasmus/_uploads/BOOKLET_MATHITON_teliko.pdf  
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δαπανών, τη δημοσιονομική πειθαρχία αλλά κυρίως την ανάγκη για ένταξή του 

σε ένα περιβάλλον ευρύτερο και παγκόσμιο όπου αναζητείται η θέση του μέσα σε 

ευρύτερα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά μορφώματα που αποτελούνται από 

συστάδες κρατών. Το κράτος με την παραδοσιακή του έννοια, φυσικά δεν έχει 

πάψει να υφίσταται αλλά περισσότερο  έχει υποστεί σημαντικούς 

μετασχηματισμούς. Στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον και μέσα από τις διάφορες 

θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί από τους σπουδαίους θεωρητικούς για το ρόλο του 

κράτους κυρίως στην  οικονομία και την κοινωνία, αλλά και μέσα από ένα 

διαρκώς εξελισσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον το σύγχρονο κράτος είναι 

προσανατολισμένο περισσότερο στους νόμους της αγοράς και τους όρους της 

οικονομίας και προσπαθεί να βρει το ρόλο του εντός των συνθηκών που 

επιτάσσει  η παγκοσμιοποίηση και η συμμετοχή σε υπερεθνικά μορφώματα.  

Η Κοινή Αγορά θεμέλιος λίθος της Ένωσης  και  Παγκοσμιοποίηση  
 Η κοινή αγορά που είναι και ο θεμέλιος λίθος της ΕΕ όπως τη γνωρίζουμε μέχρι και 

σήμερα και η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, προσώπων και υπηρεσιών είναι 

άμεσα συνδεδεμένα με την παγκοσμιοποίηση και τις επιταγές της, η οποία αποτελεί 

μία πολυσήμαντη έννοια, ένα μοναδικό φαινόμενο για την οποία έχουν διατυπωθεί 

διάφοροι ορισμοί , όπως “Globalization : a process (or set of processes) that 

embodies a transformation in the spatial organization of social relations and 

transactions generating transcontinental or interregional flows and networks of 

activity, interaction and power”2 

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον εδώ είναι δει κανείς τις διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης 

καθώς όπως αναφέρει ο  Νίκος Μουζέλης, ο Immanuel Wallerstein, ένας στοχαστής 

που έχει γράψει για την παγκοσμιοποίηση, μας λέει ότι το πρώτο παγκόσμιο 

σύστημα, όπως το αναφέρει, το βλέπουμε στην Ευρώπη στο 17ο αιώνα, όπου έχουμε 

μια διεθνή αγορά στην οποία συμμετέχουν κράτη και ανταγωνίζονται στο οικονομικό 

πεδίο, χωρίς να μπορέσει ένα από αυτά τα κράτη να υπερισχύσει πολιτικά και να 

2 David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt and Jonathan Perraton, “Global Governance” 
 Vol. 5, No. 4 (Oct.–Dec. 1999),  εκδ: Lynne Rienner Publishers,  pp. 483-496,available at 
http://www.jstor.org/stable/27800244, last visited 31,12,17 
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εγκαταστήσει ένα imperium, να δημιουργήσει δηλαδή μια αυτοκρατορία.  

Εδώ θα είχε επίσης ενδιαφέρον να σταθεί κανείς στις διαστάσεις της 

παγκοσμιοποίησης δηλαδή στην οικονομική και πολιτική διάσταση, οι οποίες 

εξηγούν και τη σημασία ή το ρόλο του κράτους εντός αυτού του φαινομένου “Όπως 

είναι γνωστό η παγκοσμιοποίηση δεν έχει μόνο μια οικονομική διάσταση όπου 

κύριοι παίκτες είναι οι πολυεθνικές εταιρείες, αλλά έχει και μια πολιτική διάσταση 

όπου κύριοι παίκτες παραμένουν τα κράτη-έθνη.... Τα κράτη-έθνη είναι, ακόμη, η 

ραχοκοκαλιά του διεθνούς συστήματος. Η παγκοσμιοποίηση έχει και μια κοινωνική 

διάσταση. Εδώ βλέπουμε σιγά - σιγά τη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας κοινωνίας 

πολιτών, όπου οι κύριοι παίκτες είναι οι παγκόσμιες μη κυβερνητικές οργανώσεις 

που έχουν μεν ένα συμβολικό κεφάλαιο πολύ σημαντικό, όχι όμως και οικονομικό 

κεφάλαιο ”. 3 Κι εδώ διαφαίνεται η σημασία της κινητικότητας που επιτρέπει τελικά 

την ίδια την ύπαρξη των ενιαίων και ισχυρών αγορών και οικονομιών.  

Η οικονομική διάσταση της παγκοσμιοποίησης και ο  ρόλος του κράτους μέσα  σε 

αυτήν είναι εδώ το πιο ενδιαφέρον κομμάτι που μας βοηθά και να αντιληφθούμε 

γιατί τα κράτη λειτουργούν και με κανόνες της αγοράς καθώς οι εθνικές οικονομίες 

των κρατών επηρεάζονται, συνδέονται, αλληλεπιδρούν και αφομοιώνονται εντός 

μιας ευρύτερης διεθνούς αγοράς και παγκόσμιας οικονομίας.  

Που σηµαίνει, όπως υπογραµµίζει ο Στυλιανού (2010: 409-410) ότι δεν: µπορούµε να 

µελετήσουµε τις εξελίξεις εντός των κρατών αν δεν λάβουµε υπόψη µας τις δοµικές 

µεταβολές της παγκόσµιας οικονοµίας. Έχουµε εισέλθει στην εποχή του διεθνικού 

κεφαλαίου, κατά την οποία παρατηρείται τέτοια διάχυση του κεφαλαίου και των 

συµφερόντων του, που είναι αδύνατον να περιορίσουµε την ανάλυσή µας µόνο στην 

εξέταση των κρατών.  

Για να συµπληρώσει ότι η (2010: 411): … η ανάδυση των παγκοσµίων δικτύων 

παραγωγής πέραν των όποιων γεωγραφικών ορίων, έχει ως αποτέλεσµα την απόλυτη 

διαδικτύωση και αλληλεξάρτηση µεταξύ του ‘εθνικού’ και του ‘παγκόσµιου’. Αυτή η 

ριζική διαφοροποίηση που επιφέρει η οικονοµική παγκοσµιοποίηση οδηγεί σε µια 

3 Μουζέλης N. “Παγκοσμιοποίηση και Δημοκρατία” Vol. I no1,2011 , Publication of the Higher Education 
Policy Network,  available at http://hepnet.upatras.gr/, pg10-11 

13 
 

                                                 

http://hepnet.upatras.gr/


αποφασιστική µετάβαση από την ‘οικονοµία του κόσµου’ στην ‘παγκόσµια 

οικονοµία’. Βάσει αυτού, η ‘οικονοµία του κόσµου’ αντανακλά µια κατάσταση κατά 

την οποία οι εθνικές αγορές είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους µέσω διεθνούς εµπορίου, 

µε τα κράτη-έθνη να µεσολαβούν ανάµεσα στα όρια ενός κόσµου πολλών 

διαφορετικών εθνικών οικονοµιών. Αντιθέτως, η νέα ‘παγκόσµια οικονοµία’ έχει 

καταστήσει το όλο πιο διεθνικό (και όχι διεθνές) κεφάλαιο ικανό να αναδιοργανώσει 

τις παραγωγικές σχέσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπερβαίνουν τις εθνικές 

οικονοµίες και τα κράτη έθνη, µε τα εθνικά συστήµατα παραγωγής να καθίστανται 

κατατετµηµένα και προσαρµοσµένα στις νέες παγκόσµιες ανάγκες. 4 

Φυσικά  η συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση και τις αλλαγές που αυτή έχει φέρει 

στην κινητικότητα κεφαλαίων, προσώπων και υπηρεσιών είναι ανοιχτή και 

εγείρονται κατά καιρούς διάφορα ερωτήματα που αφορούν τη σημασία της ή τη 

χρησιμότητά της καθώς η εξέλιξή της επηρεάζει άμεσα την ένταξη των κρατικών 

οικονομιών στην παγκόσμια οικονομία.  

 Η ένταξη ενός κράτους σε υπερεθνικούς οργανισμούς υποχρεώνει τα κράτη να 

διαμοιράζουν την κυριαρχία τους όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο καθώς μέσω 

οδηγιών και κανονισμών, διακρατικών θεσμών, νομικού πλαισίου και οργάνων ή 

άλλων εργαλείων υποχρεούνται να παραχωρούν μέρος της κυριαρχίας τους ακόμα 

και για να διασφαλίσουν πιο αποτελεσματικά την προστασία του ατόμου απέναντι σε 

απειλές εντελώς διαφορετικές, όπως η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή 

οι επιθέσεις του κυβερνοχώρου.  

Το αν η παγκοσμιοποίηση ή η συμμετοχή σε υπερεθνικούς οργανισμούς και 

μορφώματα έχουν θετικά αποτελέσματα για το κράτος στη σύγχρονη εποχή, αυτό 

είναι αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού με τα περισσότερα επιχειρήματα 

να είναι πάντως υπέρ όπως η παγκόσμια διάσταση των επενδύσεων, η ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας και best practices.  Ειδικότερα σήμερα που οι όροι brain drain και 

brain gain έχουν ενταχθεί στο καθημερινό μας λεξιλόγιο θα είχε ενδιαφέρον 

εξετάζοντας την κατάσταση να δούμε απόψεις που αναφερόμενες στην 

4  Φραγκονικολόπουλος, Χ., Προέδρου, Φ., 2015. Παγκόσμια πολιτική – δρώντες, δομές & διαδικασίες. 
[ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών., σελ. 54,  Διαθέσιμο στο: 
http://hdl.handle.net/11419/4044, last visited 22.5.2017 
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παγκοσμιοποίηση και στη σύνδεσή της με την οικονομία, τη σύνδεση του κεφαλαίου 

με την εργασία άρα με την παραγωγικότητα άρα με την απασχόληση και με την 

κινητικότητα λόγω αυτής διακρίνεται «έντονη ανισορροπία μεταξύ κεφαλαίου και 

εργασίας, η οποία οφείλεται στην εκπληκτική κινητικότητα του κεφαλαίου. Αν 

προσπαθήσει κανείς να επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους στο κεφάλαιο, όπως ξέρετε, 

το κεφάλαιο πάει σε χώρες όπου η εργασία είναι φθηνή. Αυτή η κατάσταση φέρνει 

στις ανεπτυγμένες χώρες ένα είδος ανάπτυξης με ανεργία, πράγμα που φέρνει πάλι 

τεράστιες ανισότητες και οδηγεί στο πέρασμα από την οικονομία της αγοράς, στη 

λεγόμενη κοινωνία της αγοράς - δηλαδή μια κοινωνία όπου η οικονομική λογική 

κυριαρχεί και καταργεί, σε ένα μεγάλο βαθμό, τις λογικές όλων των άλλων θεσμικών 

χώρων.” 5 

Βέβαια εδώ υπάρχει και ο αντίλογος καθώς η διακίνηση των εργαζομένων κυρίως 

ακόμα και εντός της ΕΕ σε παρελθόντα έτη, γινόταν από εκείνους που ήταν οι 

λιγότερο καταρτισμένοι, σήμερα η χρήση του δικαιώματος της ελεύθερης 

μετακίνησης των εργαζομένων εντός της ΕΕ αναφέρεται συνήθως σε εκείνους που 

έχουν τα περισσότερα προσόντα. Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι την τελευταία 

δεκαετία με την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, η ελεύθερη διακίνηση 

εργαζομένων αποτελεί καθημερινότητα ειδικά για τις χώρες του Νότου, όπου οι 

πολίτες τους μη μπορώντας να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας καθώς οι 

θέσεις δεν είναι επαρκείς, οι νέοι και ειδικότερα εκείνοι με τα περισσότερα προσόντα 

αναζητούν να απορροφηθούν από αγορές εργασίας σε άλλες χώρες με καλύτερες  

συνθήκες σε όλα τα επίπεδα. Κι ενώ μεταπολεμικά, η μετανάστευση για την Ελλάδα 

είχε διαφορετική έννοια σήμερα η έννοια της μετανάστευσης σε συνδυασμό με την 

οικονομική κρίση και την παγκοσμιοποίηση είναι ένα εντελώς νέο φαινόμενο που 

αφορά εκατομμύρια εργαζόμενους ανά την Ευρώπη. Καθώς οι νέες συνθήκες που 

δημιουργούνται κάνουν την ανάγκη για μετακίνηση μονόδρομο δε μπορεί παρά και 

τα κράτη μέλη της ΕΕ να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες.  

Έχει λοιπόν ενδιαφέρον το πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα σχετικά με το ποιοι 

5 Μουζέλης N. “Παγκοσμιοποίηση και Δημοκρατία” Vol. I no1,2011 , Publication of the Higher Education 
Policy Network,  available at http://hepnet.upatras.gr/, pg13 
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τελικά μετακινούνται σήμερα εντός της ΕΕ, ποια είναι τα στατιστικά στοιχεία για την 

κινητικότητα με κριτήρια επαγγελματικά, ποιος ο αντίκτυπος του γεγονότος αυτού 

για την οικονομία και ποιες είναι οι προβλέψεις για το μέλλον της ΕΕ με βάση την 

κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα.  

Το Νομοθετικό Πλαίσιο 
Κι έτσι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων τίθεται προτεραιότητα από το 

1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης6 με την οποία ιδρύεται η ΕΟΚ - συνένωσε 6 χώρες 

(Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Λουξεμβούργο) προκειμένου να 

συνεργαστούν με σκοπό την ολοκλήρωση και την οικονομική ανάπτυξη, μέσω του 

εμπορίου – δημιουργείται μία κοινή αγορά που βασίζεται σε τέσσερις ελευθερίες, 

στην ελεύθερη κυκλοφορία, 

• των αγαθών, 

• των προσώπων, 

• των υπηρεσιών, 

• των κεφαλαίων. 

 

 

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων μετατρέπεται σε σύντομο χρονικό 

διάστημα κομμάτι του δευτερογενούς δικαίου υπό τον κανονισμό 1612/687 που 

αντικαταστάθηκε από τον 492/2011 ο οποίος αναφερόταν στην ελεύθερη κυκλοφορία 

των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΟΚ, γεγονός που προηγείται των ζυμώσεων 

που στοχεύουν τελικά στις σημαντικές θεσμικές αλλαγές της Ένωσης τη δεκαετία 

του 80 και περισσότερο τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. 

 Την δεκαετία του ‘80 λοιπόν και πιο συγκεκριμένα το 1985, η Επιτροπή δημοσιεύει 

την Λευκή Βίβλο υπό την Προεδρία του Delors, επιδιώκοντας να καταστήσει έναν 

6 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0023  
7Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων. Κανονισμός 1612/68 του Συμβουλίου περί της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΟΚ. Ανακτήθηκε από  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l23013a  
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ελεύθερο χώρο εντός της ΕΟΚ χωρίς ουσιαστικά και πρακτικά εμπόδια, τα επόμενα 

επτά χρόνια, δηλαδή με την εκπνοή του 1992, «Η Λευκή Βίβλος για την εσωτερική 

αγορά του 1985. Η Επιτροπή, μετά από ώθηση του προέδρου της Jacques Delors, 

δημοσιεύει μια λευκή βίβλο που προσδιορίζει τα 279 νομοθετικά μέτρα που είναι 

απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή προτείνει 

χρονοδιάγραμμα και προθεσμία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992 για την εν λόγω 

ολοκλήρωση»8. Η Λευκή Βίβλος ήταν και ένα από τα στάδια που δρομολόγησαν την 

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1987 όπου πρωταρχικός της 

στόχος ήταν η προώθηση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής οικοδόμησης για την 

ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Ο όρος «εσωτερική αγορά» και η 

κατάργηση των εσωτερικών συνόρων της Κοινότητας έδωσε ώθηση για την 

ουσιαστική εγκαθίδρυση μιας κοινότητας χωρίς εσωτερικά σύνορα όπου θα 

εξασφαλίζονται οι τέσσερις ελευθερίες που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Έτσι το 1993, με την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή με τη Συνθήκη 

του Μάαστριχτ9, γίνεται σαφής η έννοια της εσωτερικής αγοράς που αποτελεί πια 

γεγονός. Με την εν λόγω Συνθήκη γίνεται σαφής η σημασία της ελεύθερης 

κυκλοφορίας προσώπων κυρίως λόγω της θέσπισης ιθαγένειας της Ένωσης για 

πρώτη φορά στο άρθρο 8Α. Πρόκειται για τον φυσικό δεσμό που συνδέει το άτομο με 

το κράτος και τονίζεται η έννοια του ανήκειν. Από την υπογραφή της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ μέχρι και σήμερα, εξαιτίας της ελεύθερης και ενιαίας εσωτερικής αγοράς, 

έχουν συντελεστεί μεγάλες αλλαγές όχι μόνο σε σχέση με το κοινό νόμισμα αλλά και 

με την αναβάθμιση της Ένωσης από μία Κοινότητα σε μία ουσιαστική Ένωση που 

ευημερεί, αναπτύσσεται και εξελίσσεται στον σύγχρονο κόσμο που ωθεί στην 

δημιουργία συνενώσεων κρατών περισσότερο από ποτέ.    

Άρθρο 8  

1. Θεσπίζεται ιθαγένεια της Ένωσης.  

Πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους 

μέλους. 

8 Η ΕΕΠ , Ανακτήθηκε από http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027 
9 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_el.pdf  
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2. Οι πολίτες της Ένωσης έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται από την παρούσα συνθήκη.  

Άρθρο 8 Α 1. 

 Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα 

στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη και στις διατάξεις που 

θεσπίζονται για την εφαρμογή της.  

Συνθήκη της Λισαβόνας 10 
Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συνθήκη της Λισαβόνας, 

σήμερα διαμορφώνει ξεκάθαρα πέρα από το θεσμικό πλαίσιο και την στρατηγική για 

την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων. Βάσει αυτής, οι υπήκοοι της ΕΕ έχουν 

το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός ΕΕ και να εργάζονται, να διαμένουν 

και να ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα με τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται 

και στους υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους.  

Στο άρθρο 21  της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην 

άρθρο 18 της ΣΕΚ) αναφέρονται τα εξής:  

«Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει 

ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και 

με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που 

θεσπίζονται για την εφαρμογή τους.» 

Και στο άρθρο 45 της Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ (πρώην άρθρο 39 της 

ΣΕΚ)11 

«1. Εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Ένωσης. 

2. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνεπάγεται την κατάργηση κάθε 

διακρίσεως λόγω ιθαγενείας μεταξύ των εργαζομένων των κρατών μελών, όσον 

αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους άλλους όρους εργασίας». 

Φυσικά όλα τα παραπάνω μέσω της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, κατοχυρώνονται, οποία 

10 http://www2.parliament.cy/parliamentgr/101/codified%2030%20march%202010.pdf  
11 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011R0492  
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τροποποιεί και τον Κανονισμό 1612/68. Βάσει αυτής οι πολίτες της ΕΕ έχουν το 

δικαίωμα, όπως και τα μέλη των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 

ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών12, υπό όσα ορίζονται στις Συνθήκες της 

ΕΕ, όπου η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις 

ελευθερίες, όπως προαναφέρθηκε.  

Τέλος, σύμφωνα με τον Κανονισμό 492/201113 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου έτσι όπως δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 

διασφαλίζεται πλήρως η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, 

 «1.   Κάθε υπήκοος κράτους μέλους, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του, έχει το 

δικαίωμα να αναλαμβάνει μισθωτή δραστηριότητα και να την ασκεί στην επικράτεια 

άλλου κράτους μέλους, συμφώνως προς τις νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις που ρυθμίζουν την απασχόληση των ημεδαπών εργαζομένων 

του κράτους αυτού. 

2. Απολαύει ιδίως, στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, του ιδίου δικαιώματος 

προτεραιότητας, όπως και οι υπήκοοι του κράτους αυτού, στις διαθέσιμες θέσεις 

εργασίας».  

Η ίση μεταχείριση ως προς την εργασία και τη διαβίωσή του και του εργαζομένου 

και της οικογένειάς του, αποτελεί πραγματικότητα πλέον εντός της ΕΕ, που φαίνεται 

ακόμα από τη δημιουργία της μέχρι σήμερα, να θεωρεί την ελεύθερη κυκλοφορία 

των πολιτών, θέμα ύψιστης σημασίας για την εξέλιξή της όχι μόνο οικονομικά αλλά 

και κοινωνικά και ουσιαστικά καθώς δεν μπορεί να υπάρξει σύγκλιση σε μία ένωση 

με κράτη μέλη που λειτουργούν ως «γκέτο» και δεν είναι ανοιχτά στην κινητικότητα, 

την ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων και τελικά στην ευελιξία που θα πρέπει να 

διακρίνει όλες τις εκφάνσεις και την στρατηγική για ουσιαστική ολοκλήρωση.  

Η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εντός της ΕΕ από την ίδρυσή της και η 

προώθηση της κινητικότητας μέχρι σήμερα είναι εμφανές ότι «απασχολούν» την 

 12 Ελεύθερη κυκλοφορία και Διαμονή στην ΕΕ. Ανακτήθηκε από http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33152&from=EN  

13 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ/Κανονισμός του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ανακτήθηκε από 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32011R0492#ntr4-L_2011141EL.01000101-E0004  
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Ένωση και τα θεσμικά και εκτελεστικά όργανά της συμβάλλουν ολοένα και 

περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε σε συνέχεια των παραπάνω, τις Οδηγίες:  

• 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης 

Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων. Η συγκεκριμένη οδηγία αφορά την αναγνώριση από τα κράτη 

μέλη επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη, 

για την διευκόλυνση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σε μια αγορά 

εργασίας ανοιχτή προς όλους, στηριζόμενη βέβαια στη νομιμότητα και σε 

οδηγίες, κανονισμούς και άρθρα των συνθηκών που υφίστανται από την 

ίδρυση της Κοινότητας.  

• Και 2014/50/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 

Απριλίου 2014 , σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της 

κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών με τη βελτίωση 

της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής 

συνταξιοδότησης, η οποία συμβάλλει στην περαιτέρω διευκόλυνση της 

κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των ΚΜ με τη βελτίωση της 

απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής 

συνταξιοδότησης των μελών των εν λόγω συστημάτων συμπληρωματικής 

συνταξιοδότησης, έπειτα από την Οδηγία 98/49/ΕΚ του Συμβουλίου που 

αποτέλεσε έναν πρώτο ειδικό μέτρο σχετικά με τα συστήματα 

συμπληρωματικής συνταξιοδότησης14.  

 

Μεταβατικές ρήτρες στην κινητικότητα 
 
Παρά το γεγονός ότι η ελεύθερη κυκλοφορία κατοχυρώνεται στο δίκαιο της 

Ευρώπης, οι χώρες υποδοχής και ειδικά μετά το 2004 και τη μεγάλη διεύρυνση 

14 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ , Οδηγία 2014/50/ΕΕ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Ανακτήθηκε από http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32014L0050  
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εξέφραζαν ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε η μαζική μετανάστευση εργατικού 

δυναμικού. Οι χώρες της ΕΕ που ήταν ήδη ΚΜ εφάρμοσαν μεταβατικές διατάξεις και 

ρήτρες που ρυθμίζουν και περιορίζουν σημαντικά την εργασιακή κινητικότητα ειδικά 

από τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ.  

Πιο συγκεκριμένα 

Κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου μετά την προσχώρηση νέων κρατών 

μελών, μπορεί να ισχύσουν ορισμένες διατάξεις  για μεταβατική περίοδο 7 ετών το 

πολύ μετά την προσχώρησή τους στην ΕΕ, οι οποίες περιορίζουν την ελεύθερη 

κυκλοφορία των εργαζομένων από, προς και μεταξύ αυτών των κρατών μελών. Οι 

περιορισμοί αυτοί δεν αφορούν τα ταξίδια στο εξωτερικό ή την αυτοαπασχόληση, 

και ενδέχεται να διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Οι υπολειπόμενες 

μεταβατικές περίοδοι που εφαρμόστηκαν στην προσχώρηση της Βουλγαρίας και της 

Ρουμανίας το 2007 έληξαν την 1η Ιανουαρίου 201415.  

Σήμερα ισχύουν μεταβατικές περίοδοι για την Κροατία και τους Κροάτες υπηκόους, 

που εντάχθηκαν το 2013 άρα η λήξη των διατάξεων θα πρέπει να συμβεί το αργότερο 

τον Ιούλιο του 2020.  

Οι κυβερνήσεις των παλαιών κρατών μελών μπορούν να αποφασίσουν οι ίδιες αν 

επιθυμούν να εφαρμόσουν περιορισμούς στους εργαζομένους από αυτές τις χώρες 

και τι είδους περιορισμούς.  

Ωστόσο16: 

 Δεν επιτρέπεται να περιορίσουν τη γενική ελευθερία μετακίνησης, παρά μόνον 

το δικαίωμα εργασίας σε άλλη χώρα με την ιδιότητα του μισθωτού. 

 Για τα δύο πρώτα χρόνια μετά την προσχώρηση μιας χώρας στην ΕΕ, η εθνική 

νομοθεσία και η πολιτική των παλαιών κρατών μελών καθορίζουν την πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας εργαζομένων από την χώρα αυτή καθώς και την απαίτηση 

έκδοσης άδειας εργασίας. Αν μια χώρα επιθυμεί να συνεχίσει την εφαρμογή αυτών 

των περιορισμών για τρία ή περισσότερα χρόνια, οφείλει να ενημερώσει την 

Επιτροπή πριν από το τέλος των πρώτων δύο χρόνων. 

15 Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ. Η Ελεύθερη Κυκλοφορία των Εργαζομένων στο 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.5.html  

16 Διεύρυνση και Μεταβατικές Διατάξεις στο http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=el  
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 Μετά το διάστημα αυτό, οι χώρες μπορούν να εξακολουθήσουν να 

εφαρμόζουν περιορισμούς για ακόμη δύο χρόνια εφόσον ενημερώσουν την Επιτροπή 

για σοβαρές διαταραχές στην αγορά εργασίας τους, ενώ όλοι οι περιορισμοί πρέπει 

να λήξουν μετά από 7 χρόνια. 

 Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε εργαζόμενους που υπόκεινται σε εθνικούς 

περιορισμούς έναντι εργαζομένων από χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ. 

 Εφόσον εργάζονται νόμιμα σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, οι εργαζόμενοι 

δικαιούνται να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους εργαζομένους που είναι υπήκοοι 

της χώρας στην οποία εργάζονται. 

 Οι χώρες των οποίων οι υπήκοοι αντιμετωπίζουν τέτοιους περιορισμούς 

μπορούν να επιβάλουν ισοδύναμους περιορισμούς σε εργαζόμενους από αυτή την 

χώρα. 

 

Η συμβολή της Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην 
Κινητικότητα ως Ευρωπαϊκή Προτεραιότητα 
και η διαμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου  
 
Η έννοια της κινητικότητας είναι πλέον άμεσα συνδεδεμένη με την ίδια την ΕΕ, 

γεγονός που γίνεται ακόμα πιο καταφανές από την υιοθέτηση πολιτικών 

στοχευμένων στην ενίσχυση και υποστήριξη της κινητικότητας εργαζομένων και 

σπουδαστών. Ειδικά για την εκπαίδευση, η ΕΕ έχει προχωρήσει σε μεγάλες τομές 

ώστε η κινητικότητα εντός της ΕΕ να γίνεται ευκολότερα και αποτελεσματικότερα.  

Τα εργαλεία, τα νεοσύστατα δίκτυα, τα clusters, οι νέες ιστοσελίδες και όλο το 

υποστηρικτικό υλικό που δημιουργείται συνεχώς , καταδεικνύει ότι η ίδια η 

κινητικότητα σπουδαστών και εργαζομένων κυρίων αλλά και άλλων κατηγοριών, 

έχουν διαμορφώσει ένα σύστημα το οποίο μεταφέρει γνώση, αποκτά νέους όρους, 

νέες έννοιες, νέους κανονισμούς και οδηγίες εμπνευσμένα στοιχεία από τις νέες 

ανάγκες που προκύπτουν σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. 

Άλλωστε η κινητικότητα είναι στενά συνδεδεμένη με όλους τους παραπάνω τομείς 

22 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=462&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=462&langId=el


και από τη στιγμή που αυτό έγινε κατανοητό, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της 

agenda της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τα χρόνια αυτά που μεσολάβησαν έδρασαν καθοριστικά στην καθιέρωση μιας κοινής 

“γλώσσας” σε πολλούς τομείς πολιτικής και δράσης των οργάνων της ΕΕ και των 

κρατών μελών και η κινητικότητα συνέδραμε καθοριστικά στο να διαμορφωθεί η 

εξελικτική πορεία της Ένωσης από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα και το πλαίσιο 

της Στρατηγικής EU2020.  

Η κινητικότητα το κλειδί για την ουσιαστική ολοκλήρωση.  

Λευκή βίβλος 
Τη συνθήκη του Μάαστριχτ ακολούθησαν πολλά κείμενα της Επιτροπής στα οποία 

περιγράφηκε ο ρόλος της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, τα 

οποία στόχευαν στην ενίσχυση της κινητικότητας μέσω της εκπαίδευσης.  Και εδώ η 

πραγματικότητα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της προώθησης της εργασιακής 

κινητικότητας οφείλεται σε δράσεις, προγράμματα και εργαλεία που αναφέρονται 

στην εκπαίδευση και στην εργασία παράλληλα, από κοινού ή σε συνέχεια. Η 

εργασιακή κινητικότητα που έχει σαν κίνητρο τη δια βίου μάθηση είναι σήμερα 

φαινόμενο που όχι απλά δε μας ξενίζει αλλά είναι ιδιαίτερα δημοφιλές ιδιαίτερα 

στους κόλπους της ΕΕ. 

 Η συζήτηση για όλα τα παραπάνω έχει ανοίξει εντός της ΕΕ μέσα από κείμενα που 

πυροδοτούν τη δημόσια συζήτηση με θέματα μεγίστου ενδιαφέροντος για την πορεία 

και τις κατευθύνσεις ή τους στόχους που θέτει η ίδια η ΕΕ. Παράδειγμα τέτοιων 

συζητήσεων άνοιξε η Λευκής Βίβλος για την οικονομία “Ανάπτυξη, 

Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση” , η Πράσινη Βίβλος για την “Ευρωπαική 

Διάσταση στην Εκπαίδευση”, η Λευκή Βίβλος “Διδασκαλία και Μάθηση , Προς μια 

Κοινωνία της Γνώσης” η Πράσινη Βίβλος “Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα, τα 

εμπόδια στη διακρατική κινητικότητα”.   

Πιο αναλυτικά, η «Λευκή Βίβλος Delors» του 1985 που αναφέρθηκε παραπάνω αλλά 

και του 1993 για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση 

αποτέλεσε το πρώτο βήμα προς μια αληθινή συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που 

23 
 



όμως μόνο μέσω της κινητικότητας η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η 

απασχόληση, γίνεται κατανοητό ότι θα επιτυγχάνονταν. Ίσως αυτός ήταν ο 

καθοριστικός παράγοντας από την αρχή για μια ουσιαστική ένωση. Και ναι μεν το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ΕΕ εντοπίζει πέντε βασικούς στόχους που τα κράτη μέλη 

δεσμεύονται να επιδιώξουν: «ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων μέσω της 

επαγγελματικής κατάρτισης», «υποστήριξη στις παραγωγικές επενδύσεις μέσω 

μετριοπαθών μισθολογικών πολιτικών», «βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

θεσμών της αγοράς εργασίας», «εντοπισμός νέων πηγών θέσεων εργασίας μέσω των 

τοπικών πρωτοβουλιών και προώθηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για 

ορισμένες ομάδες στόχους όπως οι νέοι, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι γυναίκες», 

πάραυτα οι στόχοι αυτοί, που βρίσκονται στο επίκεντρο της «στρατηγικής της ΈΕ », 

ήσαν εντούτοις δυσχερώς υλοποιήσιμοι χωρίς αυστηρή δέσμευση εκ μέρους των 

κρατών μελών17 , ειδικά όταν η κινητικότητα εντός της ΕΕ βρισκόταν ακόμα σε 

πρώιμο στάδιο.  

Στην Πράσινη Βίβλο για την “Ευρωπαική Διάσταση στην Εκπαίδευση  
εκδηλώνεται η ανάγκη για μια ενδελεχέστερη μελέτη στον τομέα της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, έπειτα από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ καθώς τίθενται στόχοι ξεκάθαρα 

σχετικοί με την ευρωπαϊκή διάστασης της εκπαίδευσης και την προσαρμογή της 

εκπαιδευτικής δράσης στο νέο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον αλλά 

κυρίως την ανάγκη για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής ιθαγένειας, καθοριστικό στοιχείο 

για όσα συζητάμε.  “Βάσει των γενικών  στόχων πρέπει να διευκρινισθούν οι ειδικοί 

στόχοι και συνεπώς η προστιθέμενη αξία των κοινοτικών δράσεων:  

• συμβολή στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ιθαγένειας, 

• παροχή ευκαιριών για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 

• προετοιμασία των νέων για μία καλύτερη κοινωνική και επαγγελματική 

ένταξη” 

Επίσης προτείνονται τρόποι για αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική διαδικασία 

17  Η Γέννηση της Ευρωπαικής Στρατηγικής για την Απασχόληση. Ανακτήθηκε από http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Ac11318  
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ανάμεσα σε βασικούς άξονες στο σχολείο που αποτελεί έναν τόπο δυναμικών 

σχέσεων όπως οι εξής:  

α) συνεργασία μέσω κινητικότητας και ανταλλαγών. 

β) κατάρτιση των εκπαιδευτικών και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού. 

γ) ανάπτυξη της διδασκαλίας των γλωσσών. 

δ) εκπαίδευση εξ αποστάσεως. 

ε) προώθηση της παιδαγωγικής καινοτομίας. 

στ) ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών.18 

Διαδικασία της Μπολόνια 19   
Με τη Διακήρυξη της Μπολόνια (1999) πραγματοποιήθηκε μια ουσιαστική 

μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου καταλύτης ήταν η αναγνώριση 

των πτυχίων για την ενίσχυση και διευκόλυνση της κινητικότητας. Πιο αναλυτικά, το 

1998 είχε προηγηθεί η Διακήρυξη της Σορβόννης, την οποία υπέγραψαν η Γαλλία, η 

Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία. Η Διακήρυξη περιγράφει την εκκίνηση 

μιας διαδικασίας - «Διαδικασία της Μπολόνια» - για την εναρμόνιση των πτυχίων 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο απώτερος σκοπός της, ήταν η αμοιβαία 

αναγνώριση των πανεπιστημιακών πτυχίων, ως προϋπόθεση για την ανεμπόδιστη 

κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού των ευρωπαϊκών και των συνεργαζόμενων 

χωρών. Δηλαδή η δημιουργία ενός χώρου (ΕΧΑΕ) ανώτατης εκπαίδευσης, στην 

ουσία  η δόμηση για κοινή ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών.  Αρχικά την 

Διακήρυξη υπέγραψαν 29 χώρες μέλη κι αυτό ίσως αποτελούσε και μία αντίδραση 

στην προηγούμενη διαδικασία στην οποία συμμετείχαν μόνο οι 4 μεγάλες δυνάμεις 

και θεωρήθηκε κατά κάποιον τρόπο ότι σε αυτή τη νέα εποχή εκείνες θα είχαν 

ηγετικό ρόλο.  

Σήμερα στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης συμμετέχουν 48 χώρες 

18Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 195 της 18/07/1994 σ. 0026, Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής σχετικά με την Πράσινη βίβλο για την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, Ανακτήθηκε από  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:51994AC0563  
19 Η διαδικασία της Μπολόνια, Ανακτήθηκε από http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Ac11088  
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και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποστηρικτικά συμμετέχουν επίσης και σωματεία, 

υπερεθνικοί δρώντες που συμμετέχουν στη συμφωνία και δρουν βοηθητικά.  Η εν 

λόγω Διαδικασία αποσκοπεί σε ένα ενιαίο σύστημα ακαδημαϊκών τίτλων που είναι 

εύκολα αναγνωρίσιμοι και συγκρίσιμοι, στην προώθηση της κινητικότητας των 

σπουδαστών, των διδασκόντων και των ερευνητών, τάση σύγχρονη και επίκαιρη στη 

σημερινή ευρωπαϊκή και όχι μόνο κοινωνία. Τα κοινά εργαλεία, τα προγράμματα 

σπουδών, διασφαλίζουν τη διαφάνεια και εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή 

συγκρισιμότητα.   

Κάθε τρία χρόνια προβλέπονται τακτικές συναντήσεις σε Υπουργικό Επίπεδο ώστε 

να καθορίζονται οι μελλοντικοί στόχοι. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί 

εντός του 2018 στο Παρίσι.  

Οι βασικοί άξονες πάνω στην οποία αρχικά συμφώνησαν τα κράτη μέλη αναφέρονται 

παρακάτω: 20 

1. Στοχεύει να δημιουργήσει ένα σύστημα πτυχίων ακαδημαικών που 

αναγνωρίζονται εύκολα και είναι συγκρίσιμα, ενισχύοντας την κινητικότητα των 

μαθητών, φοιτητών, καθηγητών, ερευνητών και να διασφαλιστεί υψηλή ποιότητα 

μάθησης και εκπαίδευσης.  

2.  Οι περιοχές κλειδιά που δίδεται έμφαση είναι η διαβίου εκπαίδευση, η 

απασχολησιμότητα, η χρηματοδότηση και η διασφάλιση της ποιότητας.  

3.  Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους κατά τα πρώτα 10 χρόνια της 

διαδικασίας ήταν να δημιουργηθεί ένας Ευρωπαικός Χώρος Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, που για πρώτη φορά λανσαρίστηκε το 2010 στην Διακήρυξη της 

Βιέννης.  

4. Για την ώρα, η διαδικασία εμπλέκει 48 χώρες που μαζί με την Ευρωπαική 

Επιτροπή δημιουργούν της Διαδικασία της Μπολόνια.  

5.  Η διαδικασία δεν υπόκειται σε αυστηρά νομοθετικά πλαίσια ή αποκλειστικά 

στις ενέργειες των εθνικών κυβερνήσεων, είναι διακρατική και εθελοντικά οι 

20 http://www.ehea.info/pid34253/partners.html  
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χώρες που μετέχουν αναλαμβάνουν να διαμορφώσουν το εκπαιδευτικό τους 

σύστημα.  

6. Η Διαδικασία της Μπολόνια έχει σημειώσει επιτυχία όσον αφορά στην 

διαπεριφερειακή συνεργασία στην ανώτερη εκπαίδευση και έχει τραβήξει την 

προσοχή και εμπλεκομένων εκτός ΕΕ. Η δημιουργία διαλόγου με εταίρους σε 

παγκόσμιο επίπεδο έχει ενδυναμώσει τις δράσεις της. Επίσης το Συμβούλιο το 

2014 τόνισε ιδιαίτερα την παγκόσμια διάσταση του φαινομένου. . 

7. Η τελευταία υπουργική διάσκεψη έγινε στην Αρμενία 14-15 May 2015 και η 

επόμενη όπως προαναφέρθηκε θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι το 2018.  

Η διαδικασία της Μπολόνια ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του πλαισίου 

εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ και με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Η αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020»  

Εστίαση στην ανάληψη δράσεων ενίσχυσης και προώθησης της 
κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού 

Η πολιτική της ΕΕ έχει σχεδιαστεί για να στηρίζει τις εθνικές δράσεις και να βοηθά 

στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η έλλειψη 

δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, οι τεχνολογικές εξελίξεις και ο παγκόσμιος 

ανταγωνισμός. Η «εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» (ΕΚ 2020) αποτελεί το πλαίσιο 

συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Πρόκειται για ένα 

φόρουμ ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, συγκέντρωσης και διάδοσης 

πληροφοριών και στοιχείων για το τι λειτουργεί ικανοποιητικά στην πράξη, καθώς 

και παροχής συμβουλών και στήριξης για μεταρρυθμίσεις πολιτικής. Ο κεντρικός 

πυρήνας και στην συγκεκριμένη πολιτική, είναι η ανταλλαγή γνώσεως και 

πληροφορίας ανάμεσα στα κράτη μέλη προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η 

εργασιακή κινητικότητα.  

Για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου «ΕΚ 2020»,ομάδες εργασίας, 

αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη και άλλους 
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βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, καταρτίζουν κοινά εργαλεία και κατευθυντήριες 

γραμμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.21 

Η συγκεκριμένη στρατηγική ακολουθεί της Στρατηγικής της Λισαβόνας όπου δεν 

μπορούμε ξεκάθαρα να πούμε οτι πέτυχε ή απέτυχε σε αυτό τον τομέα. Θα ήταν 

εξαιρετικά δύσκολη η μη παραδοχή της επιτυχίας της εν λόγω στρατηγικής σε 

θέματα πιστοποίησης, έμφασης στις ικανότητες, αύξηση του μορφωτικού επιπέδου 

σε πληθυσμιακό εύρος και επιτυχία στο σύνολο των πολιτικών που εφάρμοσαν 

ορισμένες χώρες καθολικά όμως η νέα στρατηγική που μελετούμε ξεκινά χωρίς να 

έχει προηγηθεί η αποτίμηση της προηγούμενης και χωρίς την αντιμετώπιση των 

θεσμικών και κανονιστικών ασυμμετριών εντός της ΕΕ.  

Η νέα στρατηγική EU2020 που ξεκινά το 2009, είναι ξεκάθαρο οτι έδωσε έμφαση 

στις δεξιότητες και ήταν σε γενικότερο πλαίσιο πιο ευέλικτη από την ΣΤΛ. Όμως 

σχεδιάστηκε χωρίς να έχει γίνει impact assessment και λίγο βεβιασμένα καθώς το 

κεντρικό πρόβλημα ήταν η ανεργία. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που θα 

μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε παιδί της κρίσης, αφού το κομμάτι της εργασίας 

είναι αυτό που προσδιορίζει τα υπόλοιπα. Και ναι μεν είναι περισσότερο ορθολογική, 

μινιμαλιστική και κοινωνικά ορθή όμως  το βασικό κομμάτι είναι η σύνδεση των 

πτυχιούχων με την αγορά εργασίας και όχι άδικα καθώς η κρίση άλλαξε ακόμα και το 

περιεχόμενο των κοινωνικών θεμάτων που εδώ η κοινωνική διάσταση είναι ορατή 

καθώς στη ΣΤΛ απουσίαζε. Υπάρχουν όμως θέματα όπως το γεγονός οτι τρέχει με 

βάση τη δημοσιονομική πειθαρχία γεγονός που είναι σε πλήρη αντίφαση με το 

κοινωνικό πρότυπο και όντως αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί με την προϋπόθεση 

της ελαστικοποίησης του κανόνα της δημοσιονομικής πειθαρχίας που δε φαίνεται να 

υπάρχει.  

Το 2009, στο στρατηγικό πλαίσιο «ΕΚ 2020» η κινητικότητα ήταν ο πρώτος από 

τους τέσσερις στρατηγικούς οριζόντιους στόχους που τέθηκαν για την αντιμετώπιση 

των προκλήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης έως το 2020: 

21Strategic Framework, Education and Training, Ανακτήθηκε από 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_en  
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• να εφαρμοστεί στην πράξη η διά βίου μάθηση και η κινητικότητα 

• να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης 

• να προαχθούν η ισότητα, η κοινωνική συνοχή και η ενεργός συμμετοχή στα κοινά 

• να ενθαρρυνθεί η δημιουργικότητα και η καινοτομία, καθώς και το επιχειρηματικό 

πνεύμα, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 

Οι «συμμαχίες γνώσης», οι «τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+, οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie και το Ευρωπαϊκό 

Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 

2020» μία κοινή γλώσσα μέσω των κοινών εργαλείων που δημιουργήθηκαν για να 

καλύψουν ανάγκες μιας ουσιαστικά ενωμένης Ευρώπης όπου η κινητικότητα 

έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και είναι πλέον γεγονός.  

Πρώτα οι εκπαιδευτικές ανάγκες εντός της ΕΕ για τους νέους που 

μετακινήθηκαν για σπουδές, έδωσαν το έναυσμα για να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες βάσεις για τους μετέπειτα εργαζόμενους που μετακινούνται εντός 

ΕΕ για αναζήτηση εργασίας και βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών τους 

συνθηκών.  

Η μειωμένη εργασιακή κινητικότητα εντός της ΕΕ και τα χαμηλά ποσοστά που 

καταγράφονται όπως θα δούμε και παρακάτω, οφείλονται κατά έναν μεγάλο βαθμό 

στη γλώσσα. Συμβαίνει κάτι όμως παράδοξο εδώ, καθώς είναι τέτοια η προσπάθεια 

από πλευράς της Ένωσης να προωθήσει κοινές πολιτικές για να εξισορροπηθούν οι 

διαφορές που η ίδια έχει αναπτύξει μία κοινή γλώσσα για τα εργαλεία, τις 

στρατηγικές και την πολιτική που ακολουθεί. Πριν από μερικά χρόνια οι λέξεις 

cluster, europass, eures, Κομισιόν, Erasmus είναι μόνο μερικές από αυτές και 

περισσότερες θα δούμε παρακάτω, όχι μόνο ως λέξεις γνωστές αλλά ως πολιτικές πια 

και εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας εν προκειμένω.  

29 
 

http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/mobility-cbc_en
http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism/rethinking-education_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/social-inclusion_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/entrepreneurship_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/entrepreneurship_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/entrepreneurship_en


Μερικά από τα συνηθέστερα εργαλεία παρατίθενται παρακάτω:  

Η πύλη Eures  
Αναλυτική περιγραφή του δικτύου.  

Η εξέλιξη της κινητικότητας στην Ευρώπη, δημιούργησε και την ανάγκη για την 

δημιουργία ενός βασικού εργαλείου μέσω του οποίου δε θα προωθείται απλά η 

κινητικότητα στην εργασία αλλά θα εφαρμόζει πρακτικές μέσω των οποίων θα 

διευκολύνεται ο αρχικός στόχος. Στο πλαίσιο λοιπόν της προτεραιότητας που δίνει  Ε 

Επιτροπή στην Εσωτερική Αγορά σε μια βαθύτερη και πιο δίκαιη εσωτερική αγορά 

μέσω της εργασιακής κινητικότητας, αναφέρονται τα εξής «Προώθηση της 

εργασιακής κινητικότητας, ιδίως όπου οι θέσεις εργασίας παραμένουν κενές επί 

μακρόν, και όπου υπάρχουν αναντιστοιχίες δεξιοτήτων. Προστασία των κοινωνικών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων και εξασφάλιση μιας δίκαιης ευρωπαϊκής αγοράς 

εργασίας»22  Η Ευρωπαική Πύλη για την Ευρωπαική Κινητικότητα είναι το δίκτυο 

Eures που μέσω αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει ακριβώς αυτήν την 

αντιστοιχία των κενών θέσεων εργασίας με τις αντίστοιχες δεξιότητες σε όλη την ΕΕ. 

Η πύλη Eures διαδραματίζει σήμερα έναν πολυσήμαντο ρόλο για τους πολίτες της 

ΕΕ και η ηλεκτρονική πλατφόρμα σήμερα χρήσιμο εργαλείο των Ευρωπαίων νέων 

αναπτύσσεται παράλληλα με την κινητικότητα στην ΕΕ. Σε καμία περίπτωση δεν 

αποτελεί πλατφόρμα εύρεσης εύρεση αγγελιών, είναι ένα οργανωμένο forum με 

συμβούλους, στατιστικά στοιχεία και συμβάλλει πραγματικά όχι μόνο στην 

αντιστοίχηση προσόντων εντός της ΕΕ αλλά στην ομαλή μετάβαση ενός πολίτη της 

ΕΕ από το ένα ΚΜ στο άλλο. 

Το δίκτυο EURES που δημιουργήθηκε το 1993 συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, σε συνεργασία μια σειρά από εταίρους, οργανισμούς και πανεπιστήμια, 

ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους εργαζόμενους και τους εργοδότες  

22 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Προτεραιότητές της. Ανακτήθηκε από 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/internal-market_el 
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Η χρησιμότητα 

 Όπως αναφέρεται και στην ίδια την πλατφόρμα της Πύλης για την Ευρωπαική 

Κινητικότητα, «σκοπός της πύλης EURES είναι η παροχή πληροφοριών, συμβουλών 

και υπηρεσιών πρόσληψης/τοποθέτησης (ανεύρεση κατάλληλων θέσεων εργασίας) 

προς όφελος των εργαζομένων και των εργοδοτών καθώς και κάθε πολίτη που 

επιθυμεί να επωφεληθεί από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. 

Το δίκτυο EURES διαθέτει ένα ανθρώπινο δίκτυο από περισσότερους από 850 

συμβούλους EURES, οι οποίοι βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με άτομα που 

αναζητούν εργασία και με εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Στις ευρωπαϊκές παραμεθόριες περιοχές η EURES διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 

παρέχοντας πληροφορίες και βοήθεια για την επίλυση των προβλημάτων που μπορεί 

να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες σε σχέση με τις διασυνοριακές 

μετακινήσεις τους»23. 

Ενεργός ρόλος και  στις παραμεθόριες περιοχές 
Το δίκτυο EURES φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στις διασυνοριακές 

περιοχές, όπου παρατηρούνται σημαντικά επίπεδα διασυνοριακής κινητικότητας, 

ειδικά μετά από κάθε διεύρυνση. Με στοιχεία από την ίδια την πλατφόρμα, 

αναφέρουμε ότι περισσότεροι από 1.000 000 άνθρωποι που ζουν σε μια χώρα της ΕΕ 

και εργάζονται σε μια άλλη («διασυνοριακοί εργαζόμενοι»), έρχονται αντιμέτωποι με 

διαφορετικές εθνικές πρακτικές και διαφορετικά νομικά συστήματα. Σε καθημερινή 

βάση, μπορεί να προσκρούουν σε διοικητικά, νομικά ή φορολογικά κωλύματα στην 

κινητικότητα και οι υπηρεσίες του EURES στις παραμεθόριες περιοχές παρέχονται 

κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) από «διασυνοριακές συμπράξεις EURES». 

«Οι διασυνοριακές συμπράξεις EURES είναι ομάδες από μέλη και εταίρους του 

EURES και, κατά περίπτωση, άλλους ενδιαφερόμενους εκτός του δικτύου EURES. 

Οι ομάδες δραστηριοποιούνται στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης διασυνοριακής 

23Σε τι μπορεί να σας φανεί χρήσιμη η Eures. Ανακτήθηκε από https://ec.europa.eu/eures/public/el/what-can-eures-do-
for-you-  
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συνεργασίας για την υποστήριξη της κινητικότητας των διασυνοριακών εργαζομένων 

και των εργοδοτών τους. Στη συνεργασία συμμετέχουν συνήθως περιφερειακές ή 

τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι οργανισμοί, όπως 

εμπορικά επιμελητήρια, πανεπιστήμια, οργανισμοί ΕΕΚ, τοπικές αρχές,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

κλπ.) τουλάχιστον δύο γειτονικών κρατών μελών. 

Οι διασυνοριακές συμπράξεις παρέχουν πληροφορίες, υπηρεσίες εύρεσης εργασίας 

και πρόσληψης. Επίσης, παρακολουθούν τις ροές της κινητικότητας και τα εμπόδια 

όσον αφορά την κινητικότητα των εργαζομένων στις παραμεθόριες περιοχές που 

αποτελούν βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς 

εργασίας. 

Ορισμένες από αυτές τις εταιρικές σχέσεις λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από 

το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία 

(«EaSI»)»24.  

Μέσω της Πύλης που συζητάμε, δίδεται η δυνατότητα παροχής στατιστικών 

στοιχείων, όπως για παράδειγμα σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που αναζητούν 

εργασία ανά χώρα και ανά έτος ή ανά εθνικότητα και ανά γλωσσικές ή άλλες 

δεξιότητες. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης για τη διαμονή, τις συνθήκες 

διαβίωσης και άλλα πρακτικά θέματα που αφορούν την κινητικότητα κυρίως 

εργαζομένων, που σχετίζονται με νομικά και διοικητικά θέματα. Ακόμα υπάρχει 

δυνατότητα ενημέρωσης για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε μία χώρα, την 

εύρεση κατοικίας, τα φορολογικά ζητήματα, την κοινωνική πολιτική και άλλα. Η 

συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που ο επισκέπτης και 

υποψήφιος εργαζόμενος σε μία άλλη χώρα, μπορεί στον κόμβο Επικαιρότητα της 

πλατφόρμας να βρει ακόμα και άρθρα ή έρευνες που μιλούν για τις συνεντεύξεις, τα 

ψυχομετρικά τεστ και άλλες σύγχρονες δοκιμασίες σχετικές με την αγορά εργασίας.  

24 Η πύλη στις παραμεθόριες περιοχές, Ανακτήθηκε από https://ec.europa.eu/eures/public/el/eures-in-cross-border-
regions#/list  
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Στατιστικά στοιχεία 
Η ίδια η πλατφόρμα παρέχει και πολύ ενδιαφέρονται στατιστικά στοιχεία, όπως τον 

αριθμό των βιογραφικών που βρίσκονται Online, τον αριθμό των χρηστών μελών ή 

ακόμα και το πόσοι έχουν καταφέρει να «συνδέσουν» επιτυχώς τις δεξιότητές τους 

με μία κενή θέση μέσω του eures εντός της ΕΕ.  

• Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός.  

Βιογραφικά Online 364944  

Προφίλ Αναζήτησης 4473  

Επιχειρήσεις 10974  

χώροι εργασίας 11538  

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας 11392 

Σταλθέντα αιτήματα επικοινωνίας 87,423 

Στις πλέον περιζήτητες γλωσσικές δεξιότητες η Ελλάδα είναι στην 3η θέση!  

Άτομα που αναζητούν εργασία ανά χώρα η Ελλάδα στην 9η θέση 11,625 

Εργαλεία του EURES 
Ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο ενημέρωσης είναι το τμήμα Labour Market 

Information (πληροφοριών για την αγορά εργασίας), το οποίο περιέχει στοιχεία για 

τις τρέχουσες τάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας ανά χώρα, περιφέρεια και 

τομέα δραστηριότητας. 

Drop’pin@EURES είναι μια πλατφόρμα όπου επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν 

να προωθούν και να προβάλλουν ευκαιρίες ειδικά σχεδιασμένες για νεαρούς 

Ευρωπαίους με σκοπό να τους βοηθήσουν στα πρώτα τους βήματα στην αγορά 

εργασίας 
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«Digital Opportunity traineeships»25 
Η Ψηφιακή Ευκαιρία είναι πιλοτικό σχέδιο που θα προσφέρει περιόδους πρακτικής 

άσκησης στο εξωτερικό έως και σε 6.000 σπουδαστές και νέους πτυχιούχους την 

περίοδο από το 2018 έως το 2020. Οι ασκούμενοι της Ψηφιακής Ευκαιρίας θα 

ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες σε τομείς όπως κυβερνοασφάλεια, μαζικά 

δεδομένα, κβαντική τεχνολογία, νοημοσύνη των μηχανών, ψηφιακό μάρκετινγκ και 

ανάπτυξη λογισμικού. Οι πρώτες περίοδοι πρακτικής άσκησης θα ξεκινήσουν τον 

Ιούνιο του 2018 και οι ασκούμενοι θα λαμβάνουν αποζημίωση που θα ανέρχεται 

περίπου σε 500 EUR τον μήνα. Το πιλοτικό σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί από το 

πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και θα υλοποιηθεί μέσω του Erasmus+. 

Προώθηση Eures από το 2013 
Ωστόσο η αντιστοίχηση μιας θέσης εργασίας με τις δεξιότητες ενός εργαζομένου 

εντός της ΕΕ δεν ήταν μέχρι πρότινος ιδιαίτερα επιτυχημένη ή τόσο διαδεδομένη. 

 
Μέχρι πρόσφατα, η ηλεκτρονική πύλη EURES έτυχε ελάχιστης προσοχής 

καλύπτοντας μόνο το 30% έως 40% όλων των κενών θέσεων στην ΕΕ. Ο πρόσφατα 

προτεινόμενος επανασχεδιασμός του συστήματος EURES είναι ένα βήμα προς τη 

σωστή κατεύθυνση, όπως και οι προτάσεις για τη διευκόλυνση της καλύτερης 

συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και της μάθησης από 

τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την κινητικότητα και τις διασυνοριακές 

προσλήψεις26.  

 Ως εκ τούτου, η περιορισμένη κινητικότητα εντός της ΕΕ μέχρι το 2013 και η 

αναντιστοιχία προσόντων σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, εμπόδιζε 

την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την ανάκαμψη. Η υψηλή ανεργία σήμερα σε 

πολλές περιοχές της ΕΕ και η ισχυρή απόκλιση περιοχών μεταξύ ΚΜ καθιστά την 

ΕΕ ως την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων, μία συζήτηση που έχει ανοίξει μέχρι 

σήμερα πολλά μέτωπα που αμφισβητούν ακόμα και την ίδια την ύπαρξη της Ένωσης. 

Η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μπορεί να συμβάλει σθεναρά στην 

25 Πρόσθετα εργαλεία, Ανακτήθηκε από https://ec.europa.eu/eures/public/el/opportunities 
26 Labour Mobility in Europe An untapped resource; No 327, March 2015, Ceps Policy Brief 
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αντιμετώπιση του φαινομένου μετριάζοντας όχι μόνο τις οικονομικές ανισότητες 

αλλά και τις κοινωνικές.  

Η πύλη για την Ευρωπαική Κινητικότητα EURES από το 2013 κι έπειτα, με τη δέσμη 

μέτρων για την απασχόληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της οποίας τέθηκε 

ένα πραγματικό και ολοκληρωμένο όραμα για την αγορά εργασίας εντός της ΕΕ, 

δόθηκε ιδιαίτερη ώθηση στο EURES και στη λειτουργία του μαζί με άλλες 

πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για την άρση των εμποδίων της κινητικότητας27.  

Σχετικές Οδηγίες της ΕΕ  

• Για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας 

(IP/14/421)  

• Για την απόκτηση και τη διατήρηση δικαιωμάτων επικουρικής σύνταξης 

(IP/14/445).  

• Για την περαιτέρω βελτίωση του πανευρωπαϊκού δικτύου αναζήτησης 

εργασίας EURES (IP/14/26)  

• Για την εφαρμοστική οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων (IP/14/542). 

Το Eures έχει να επιδείξει ιστορίες επιτυχίας αρκετά σημαντικές για την απόδειξη της 

αποτελεσματικότητας του εν λόγω εργαλείου28.  

1. Έκθεση για την απασχόληση στη Λισαβόνα οδηγεί σε θέση εργασίας στις 

Κάτω Χώρες Ο κ. Pedro Pereira, πορτογάλος ηλεκτρολόγος μηχανικός που 

απολύθηκε λόγω της κρίσης, βρήκε νέα θέση στις Κάτω Χώρες μέσω μιας 

έκθεσης για την απασχόληση, στη Λισαβόνα. 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10598&myCatId=10598&

parentId= 20&acro=news&function=newsOnPortal  

27 Employment Package, Ανακτήθηκε από http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=en  
28 Ενημερωτικό Σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΜΕΜΟ 14/22, Ανακτήθηκε από 

file:///C:/Users/user/Downloads/MEMO-14-22_EL%20(1).pdf  
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2. Μια επιτυχημένη ημερίδα εργασίας: 500 νέες συμβάσεις σε τέσσερις χώρες  

Μια πρόσφατη έκθεση για την απασχόληση, στη γερμανική πόλη Saarbrücken, 

κοντά στα γαλλικά σύνορα, συγκέντρωσε πάνω από 6 500 επισκέπτες και 

οδήγησε σε 500 νέες προσλήψεις και συμβάσεις.   

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10629&myCatId=10629&

parentId= 20&acro=news&function=newsOnPortal  

3. Παροχή βοήθειας σε άτομα από τη Βουλγαρία που αναζητούν εργασία ώστε να 

εργαστούν στη Γερμανία Η συνεργασία του EURES με τη Γερμανία και τη 

Βουλγαρία βοήθησε 208 άτομα που αναζητούν εργασία από τη Βουλγαρία να 

βρουν μια θέση εργασίας στη Γερμανία μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 

2013, κυρίως σε κενές θέσεις εργασίας που ήταν δύσκολο να καλυφθούν από 

την τοπική αγορά εργασίας.   

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10634&myCatId=10634&

parentId= 20&acro=news&function=newsOnPortal  

4. 630 κενές θέσεις εργασίας προσφέρονται σε ευρωπαϊκή ημερίδα απασχόλησης 

στην Ιρλανδία  Το EURES της Ιρλανδίας πρόσφατα οργάνωσε ευρωπαϊκή 

ημερίδα απασχόλησης στο ∆ουβλίνο, ώστε να βοηθήσει στην καταπολέμηση 

των υψηλών ποσοστών ανεργίας στη νήσο Emerald.  

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10637&myCatId=10637&

parentId= 20&acro=news&function=newsOnPortal  

5. Βοήθεια στους διασυνοριακούς εργαζομένους Το EURES έχει επίσης 

σημαντικό ρόλο στην παροχή συμβουλών και υποστήριξης προς τους 

διασυνοριακούς εργαζομένους. Για παράδειγμα, έχουμε την περίπτωση ενός 

βέλγου που αναζητούσε εργασία και βρήκε μια θέση λίγο μετά τα γερμανικά 

σύνορα.  

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10604&myCatId=10604&

parentId= 20&acro=news&function=newsOnPortal  
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6. Μηχανικοί από την Πορτογαλία προοδεύουν στη Νορβηγία Τα τελευταία δύο 

έτη, ένας όμιλος μηχανικών από τη Νορβηγία έχει προσλάβει οκτώ 

πορτογάλους μηχανικούς μέσω των υπηρεσιών του EURES.   

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10609&myCatId=10609&

parentId= 20&acro=news&function=newsOnPortal 

Περισσότερα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί εντός της ΕΕ αναφέρονται κάτωθι και 

προωθούν την κινητικότητα και αποτελούν κομμάτι της κοινής «Ευρωπαϊκής 

γλώσσας» 

Άλλα εργαλεία  
Europass29 
Στο πρώτο βήμα των υποψηφίων που εντάσσονται στην εργασιακή κινητικότητα 

εντός της ΕΕ βοηθούν πλέον και τα πρότυπα έγγραφα τα οποία οι ενδιαφερόμενοι 

χρησιμοποιούν στην αναζήτηση εργασίας. Ένα βιογραφικό σημείωμα, που βοηθά 

στην παρουσίαση των δεξιοτήτων και των προσόντων με σαφή τρόπο στην Ευρώπη 

είναι το Europass, κοινό εργαλείο για τους αναζητούντες εργασία.  

Ακόμα ένα έγγραφο, το διαβατήριο γλωσσών αποτελεί ένα εργαλείο 

αυτοαξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων.  

Επίσης μέσω του Europass υπάρχει δυνατότητα για καταγραφή γνώσεων και 

δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.  

Με το Συμπλήρωμα πιστοποιητικού που περιγράφει γνώσεις και δεξιότητες 

κατόχων πιστοποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και με το παράρτημα 

Διπλώματος που περιγράφει γνώσεις και δεξιότητες κατόχων πτυχίων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

Euroguidance 30 

Το Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό Euroguidance (National Resource Centers for Vocational 

29To Europass, Ανακτήθηκε από https://europass.cedefop.europa.eu/el/about  
30 https://www.euroguidance.eu/about-us  
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Guidance – NRCVG), δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1992-93, 

στο πλαίσιο του προγράμματος PETRA, με σκοπό την υποστήριξη της ανταλλαγής 

δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και τις ευκαιρίες μάθησης στο εσωτερικό της Ένωσης, ιδίως με την 

προοπτική της κινητικότητας.  

Σήμερα το δίκτυο το Δίκτυο "Euroguidance" έχει συμπληρώσει 20 χρόνια 

λειτουργίας απαρτίζεται από 68 Εθνικά Κέντρα Πληροφόρησης για τη ΣΥΕΠ σε 34 

χώρες (28 κράτη-μέλη της Ε.Ε., τις 2 χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Συνεργασίας (Νορβηγία, Λιχνενστάιν) και άλλες τρεις υπό ένταξη ευρωπαϊκές χώρες 

(Ισλανδία, Τουρκία και Σερβία), ενώ η Ελβετία συμμετέχει στο Δίκτυο ως 

«σιωπηρός» εταίρος. 

Το Δίκτυο απευθύνεται σε Εμπειρογνώμονες ΣΥΕΠ, Συμβούλους Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, Ευρωσυμβούλους και Ειδικούς Πληροφόρησης σε φορείς 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. Μέσα από το Δίκτυο Euroguidance 

προωθούνται: 

• η διασύνδεση και ανταλλαγή ποιοτικής πληροφόρησης μεταξύ των 

εμπειρογνωμόνων και των στελεχών ΣΥΕΠ των ευρωπαϊκών χωρών σε θέματα που 

αφορούν στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, στην 

Εκπαίδευση, στην Κατάρτιση και στην Απασχόληση, 

• η ευρωπαϊκή διάσταση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό, 

• η διάχυση γνώσεων και καλών πρακτικών με την υλοποίηση προγραμμάτων 

ανταλλαγής Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 

• η προώθηση της κινητικότητας στο χώρο της Ευρώπης για λόγους εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

• η ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας. 
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ENIC NARIC 
Αυτός ο δικτυακός τόπος, μια κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 

Συμβουλίου της Ευρώπης και της UNESCO, δημιουργήθηκε πρωτίστως ως εργαλείο 

για να βοηθήσει τα δίκτυα ENIC-NARIC να εκτελέσουν τα καθήκοντα που τους 

έχουν ανατεθεί να πραγματοποιήσουν στο πλαίσιο της δικής τους δικαιοδοσίας, τις 

ενημερωμένες πληροφορίες που παρέχονται και τηρούνται από τους αρμόδιους 

φορείς σε κάθε χώρα μέλος και από κάθε οργανισμό μέλος. Είναι επίσης ο ρητός 

σκοπός της να βοηθήσει τους άλλους ενδιαφερόμενους οργανισμούς και ιδιώτες να 

βρουν εύκολα πληροφορίες για τα τρέχοντα ζητήματα της διεθνούς ακαδημαϊκής και 

επαγγελματικής κινητικότητας και για τις διαδικασίες αναγνώρισης των αλλοδαπών 

προσόντων. 

 

Δίκτυο EURAXESS31 
EURAXESS - Οι ερευνητές στην κίνηση είναι μια μοναδική πανευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία που παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης σε 
επαγγελματίες ερευνητές. Υποστηριζόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη 
μέλη της, υποστηρίζει την κινητικότητα των ερευνητών και την επαγγελματική 
εξέλιξη, ενισχύοντας παράλληλα την επιστημονική συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης 
και του κόσμου. 
 
Το EURAXESS είναι επίσης η πύλη σας στην Science4Refugees, μια πρωτοβουλία 
της Επιτροπής που βοηθά τους πρόσφυγες ερευνητές να βρουν κατάλληλες θέσεις 
εργασίας στο σημερινό δύσκολο ερευνητικό τοπίο. Μέρος της πρωτοβουλίας είναι οι 
ερευνητές Science4Refugees Buddies, υποστηρίζοντας τους πρόσφυγες επιστήμονες 
στην εξεύρεση ευρωπαίων ερευνητών για να συζητήσουν προβλήματα, , 
συνδυάζοντας τον τομέα της έρευνας, τις επιστημονικές μελέτες και τα ενδιαφέροντά 
τους. 
 

ORAMA GPN  
 

Το δίκτυο Orama Greek Professionals Network είναι ένας κορυφαίος οργανισμός που 

υποστηρίζει όλα τα μέλη όταν ζουν στο εξωτερικό για να επιτύχουν τους στόχους 

σταδιοδρομίας τους και να επιτύχουν τις φιλοδοξίες τους. Οι αξίες τους είναι:  

31 https://euraxess.ec.europa.eu/useful-information/about-euraxess  
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• Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής,  

• Προώθηση της ηθικής δεοντολογίας,  

• Ενθάρρυνση της διαπολιτισμικής προσαρμογής.  

Οι προτεραιότητές περιλαμβάνουν: 

 • Παροχή γνώσεων της Βιομηχανίας τόσο στην περιφερειακή όσο και στην ελληνική 

αγορά,  

• Υποστήριξη μελών με Προσωπική Ανάπτυξη,  

• Ενεργοποίηση επαγγελματικής και κοινωνικής δικτύωσης. 
 

 

Το 2006, Ευρωπαϊκό Έτος για την 
κινητικότητα των εργαζομένων – Ακόμα μία 
πρωτοβουλία της ΕΕ 
 Η πρωτοβουλία αυτή καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ στόχευσε στην 

ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με τα πλεονεκτήματα της εργασίας σε 

μια άλλη χώρα ή σε έναν καινούργιο τομέα εργασίας.  

Στις 20 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους ανακοινώθηκε ότι θα αναρτηθούν  περίπου 1 

εκατομμύριο θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ θα στο νέο δικτυακό τόπο αναζήτησης 

εργασίας, που άρχισε τότε να λειτουργεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 

έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Κινητικότητας των Εργαζοµένων, το δίκτυο EURES 

για το οποίο γίνεται λόγος αναλυτικά παρακάτω. Ήταν κι αυτό ένα από τα κίνητρα 

της ΕΕ στην προσπάθειά της για περισσότερη «Ανάπτυξη και Απασχόληση», 

προκειμένου οι εργαζόμενοι μέσω της κινητικότητας να αποκτήσουν νέες δεξιότητες 

και εμπειρίες, από τις οποίες επωφελούνται τόσο οι ίδιοι όσο και οι εργοδότες τους 

στη σημερινή παγκόσμια οικονοµία, καθώς μόνο ένα μικρό ποσοστό Ευρωπαίων 

πολιτών ζούσε και εργαζόταν σε άλλη χώρα της ΕΕ, μέχρι τότε χωρίς ιδιαίτερα 

κίνητρα και οφέλη και με βασικό εμπόδιο την διαφορετική γλώσσα, καθώς και την 

διαφορετικότητα σε κουλτούρα, ήθη και έθιμα και πολιτιστική κληρονομιά.  «Στόχος 
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του Έτους είναι η ευαισθητοποίηση και η βελτίωση της κατανόησης των 

ωφεληµάτων που προκύπτουν από την εργασία σε άλλη χώρα ή/και από την αλλαγή 

επαγγέλματος, καθώς και η προβολή του τρόπου µε τον οποίο η ΕΕ µπορεί να 

βοηθήσει τους εργαζομένους στη µετακίνησή τους.»32 

Με μία σειρά δράσεων ενημέρωσης στη χώρα μας και αλλού, φορείς και πρόσωπα 

ενημερώθηκαν για την κινητικότητα, ώστε σήμερα το θέμα αυτό να βρίσκεται στην 

επικαιρότητα και να αναπτύσσονται στρατηγικές στις οποίες έχει κεντρικό ρόλο.  

 

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 
Απασχόληση 
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ)33 χρονολογείται από το 1997, 
όταν τα κράτη μέλη της ΕΕ θέλησαν να θεσπίσουν ένα σύνολο κοινών στόχων όσον 
αφορά την πολιτική απασχόλησης.  
Βασικός σκοπός της είναι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας σε όλη την Ένωση. 
Σήμερα αποτελεί μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής "Ευρώπη 2020" και 
εφαρμόζεται μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μιας ετήσιας διαδικασίας που 
συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό των πολιτικών ανάμεσα στα κράτη μέλη και 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 
Συγκεκριμένα, η υλοποίηση της ΕΣΑ - η οποία υποστηρίζεται από την Επιτροπή 
απασχόλησης - επιτυγχάνεται μέσα από τα τέσσερα στάδια του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου: 

1. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση αποτελούν κοινές 
προτεραιότητες και στόχους για τις πολιτικές απασχόλησης που προτείνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμφωνούνται από τα κράτη μέλη και εγκρίνονται από το 
Συμβούλιο της ΕΕ. 

2. Η κοινή έκθεση για την απασχόληση (ΚΕΑ) βασίζεται: α) στην εκτίμηση της 
κατάστασης στον τομέα της απασχόλησης στην Ευρώπη, β) στην υλοποίηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση και γ) στην αξιολόγηση του πίνακα 
αποτελεσμάτων των βασικών δεικτών απασχόλησης και των κοινωνικών δεικτών. Η 
έκθεση δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίνεται από το Συμβούλιο 
της ΕΕ. 

3. Τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη και εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κριτήριο κατά πόσο 

32 file:///C:/Users/user/Downloads/IP-06-186_EL.pdf  
33 Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση στο http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=el  
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συνάδουν με τη στρατηγική "Ευρώπη 2020". (Βάση δεδομένων: Εθνικά 
Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων πριν από το 2011) 

4. Με βάση την αξιολόγηση των ΕΠΜ, η Επιτροπή δημοσιεύει μια 
σειρά εκθέσεων ανά χώρα που αναλύουν την οικονομική πολιτική κάθε κράτους 
μέλους και διατυπώνει συστάσεις ανά χώρα. 
 

Κινητικότητα εντός της ΕΕ – Μία πρώτη εικόνα 
Η εργασιακή κινητικότητα εντός της ΕΕ σε σχέση για παράδειγμα με την 

κινητικότητα στις ΗΠΑ παρουσιάζεται με σχετικά χαμηλό ποσοστό. Περίπου το 3% 

των Ευρωπαίων πολιτών ζουν το 2015 σε άλλη χώρα, μόνο το 1 δέκατο σε σχέση με 

τις ΗΠΑ.34  

Και πράγματι όπως γίνεται αναφορά πιο αναλυτικά σε άλλο σημείο της εργασίας 

αυτό είναι μια πραγματικότητα λόγω κυρίως των διαφορών της γλώσσας, της 

κουλτούρας, των εκπαιδευτικών συστημάτων και της απουσίας των δεσμών μεταξύ 

ατόμων που ζουν σε διαφορετικές χώρες, παρόλο που η κινητικότητα στο εργατικό 

δυναμικό θα ωφελούσε κατά πολύ και τους ίδιους τους Ευρωπαίους αλλά και την 

Ένωση.  Και παρόλο που τα συνολικά ποσοστά θεωρούνται ίσως χαμηλά, υπάρχει 

μία αντίφαση, καθώς ο δημόσιος διάλογος αναδεικνύει δύο αντικρουόμενες ομάδες, 

εκείνους που αναζητούν καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασία ιδιαίτερα μετά την 

διεύρυνση του 2004 και την ίδια ώρα εκείνους που έχουν τον φόβο ότι τα πιο λαμπρά 

μυαλά της κάθε χώρας του νότου και των ανατολικών χωρών είναι εκείνα που 

μεταναστεύουν με αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου να ζημιώνουν τελικά την χώρα 

καταγωγής τους και να χαρίζουν προοπτικές ανάπτυξης στη χώρα που επιλέγουν να 

ζήσουν. Στη χώρα μας η έκφραση brain drain ακούγεται όλο και πιο συχνά και είναι 

μία έννοια που αναπτύχθηκε και εντάχθηκε στο λεξιλόγιο μας τα τελευταία δέκα 

περίπου χρόνια όταν ξεκίνησε η συζήτηση για το ποσοστό των Ελλήνων 

επιστημόνων που αναζητά καλύτερες επαγγελματικές συνθήκες στο εξωτερικό. Η  

διαρροή επιστημονικού δυναμικού, στην ουσία η διαρροή εγκεφάλων αποτελεί πλέον 

φαινόμενο παγκόσμιο αλλά και ευρωπαϊκό.  

Κύρια κινητήρια δύναμη της εργασιακής κινητικότητας εντός της ΕΕ κατά την 

34 https://www.ceps.eu/system/files/Labour%20Mobility%20PB%20joint%20Bertelsmann%20FINAL%20mb.pdf  
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τελευταία δεκαετία υπήρξε το χάσμα των εισοδημάτων ανάμεσα στις χώρες του 

πυρήνα της ΕΕ και στις χώρες που προσχώρησαν από το 2004 κι έπειτα. Τα 

περισσότερα ΚΜ εισήγαγαν προσωρινούς περιορισμούς κι έτσι παραδοσιακοί 

προορισμοί όπως η Γερμανία που απομακρύνθηκε μερικώς από την κινητικότητα.  

Και πράγματι η κινητικότητα από τις ΚΜ10 ήταν κάτι αξιοσημείωτο. 0,5% του 

πληθυσμού της Πολωνίας και Λετονίας ετησίως μετανάστευσε την περίοδο 2004 – 

2008 σε χώρες της ΕΕ15. Η Λιθουανία έφτασε το 1% ετησίως και η Βουλγαρία το 

1,5% ετησίως. Οι προτιμήσεις των πολιτών ήταν διαφορετικές ως προς την χώρα 

προορισμού. Για τους Ρουμάνους η πιο δημοφιλής επιλογή ήταν η Ισπανία και η 

Ιταλία ενώ οι Πολωνοί αναζήτησαν ευκαιρίες στην Γερμανία και το ΗΒ35.  

Πιο αναλυτικά:  

Το 2015, λίγο κάτω από 11,3 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ-28, ηλικίας (20-64) 

κατοικούσαν σε κράτος μέλος διαφορετικό από τη χώρα ιθαγένειάς τους (πίνακας 

παρακάτω). Πρόκειται για αύξηση κατά 5,3% το 2014. Με άλλα 1,2 εκατομμύρια 

πολίτες της ΕΕ-28 που διαμένουν σε χώρα της ΕΖΕΣ και περίπου 10 000 πολίτες 

ΕΖΕΣ που ζουν σε χώρα της ΕΖΕΣ εκτός της χώρας τους, ο συνολικός αριθμός των 

πολιτών της ΕΕ-28 η ΕΕ και η ΕΖΕΣ ανήλθαν σε 12,5 εκατ. ευρώ. 

Η Γερμανία εξακολουθεί να φιλοξενεί το μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών 

εργαζομένων στην ΕΕ-28 σε 2,7 εκατομμύρια, δηλαδή το 22% όλων των μεταναστών 

στην ΕΕ-28 / ΕΖΕΣ. Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί στενά με 2,1 εκατομμύρια. 

Μαζί με την Ισπανία (1,4 εκατομμύρια), την Ιταλία (1,1 εκατομμύρια), τη Γαλλία και 

την Ελβετία (περίπου 950,000 το καθένα), αυτές οι έξι χώρες φιλοξενούν σχεδόν το 

75% των μεταναστών στην ΕΕ-28 / ΕΖΕΣ. 

Τα αριθμητικά στοιχεία για το σύνολο των αλλοδαπών πληθυσμών στα κράτη μέλη 

(ΕΕ-28, ΕΖΕΣ και ΓΤΝ) παρέχουν παρόμοια εικόνα σε σχέση με τις κύριες χώρες 

διαμονής. Μεταξύ των χωρών με τους μεγαλύτερους ξένους πληθυσμούς, ο αριθμός 

των υπηκόων τρίτων χωρών είναι υψηλότερος από τον αριθμό των μεταναστών ΕΕ-

28 ή ΕΖΕΣ: στην Ιταλία το 68%, στη Γαλλία 66% και στη Γερμανία το 52% του 

συνολικού ξένου πληθυσμού. Μια εξαίρεση είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι 

35 https://www.ceps.eu/system/files/Labour%20Mobility%20PB%20joint%20Bertelsmann%20FINAL%20mb.pdf  
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ξένοι πληθυσμοί αποτελούν λιγότερο από το ήμισυ (46%) του ξένου πληθυσμού. Ο 

αριθμός αυτός είναι ακόμη χαμηλότερος στην Ελβετία (33%). Σε επίπεδο ΕΕ, οι ΓΤΝ 

αποτελούν το περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού ξένου πληθυσμού (55%). Οι 

μετακινητές της ΕΕ-28 αποτελούν σχεδόν όλο το υπόλοιπο μέρος (44%), με τους 

πολίτες της ΕΖΕΣ να αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό μερίδιο, στο 0,7%36 

 

Πίνακας 1. 37 

 
 

Από την Ανατολή στη Δύση και από το Βορρά στο Νότο 
Προηγούμενες μελέτες διαπίστωσαν ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια μετατόπιση 

από την κινητικότητα «Ανατολής-Δύσης» σε «Νότου-Βορρά ». Η περίοδος μετά την 

ένταξη του 2004 προκάλεσε μεγάλη αύξηση της κινητικότητας από τα κράτη μέλη 

της ΕΕ-13 στις χώρες της Δυτικής και της Βόρειας Ευρώπης, ιδίως στη Γερμανία και 

το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην Ιταλία και την Ισπανία. Ωστόσο, λόγω της 

36 file:///C:/Users/user/Desktop/Eu%20mobility/KE-BQ-17-002-EN-N%20(1).pdf  
37 SOURCE: EUROSTAT DATA ON POPULATION BY CITIZENSHIP AND AGE GROUP ‘MIGR_POP1CTZ’ (EXTRACTED ON 26 APRIL 

2016), MILIEU CALCULATIONS στο file:///C:/Users/user/Desktop/Eu%20mobility/KE-BQ-17-002-EN-N%20(1).pdf 
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«ασύμμετρης οικονομικής ανάκαμψης»38, η κινητικότητα προς την Ισπανία και την 

Ιταλία υποχώρησε (όπως φαίνεται παραπάνω), ενώ η μετανάστευση από αυτές τις 

δύο χώρες, όπως και άλλες νότιες χώρες (Πορτογαλία, Κύπρο και Ελλάδα) η κρίση, 

αυξήθηκε. 

Ενώ τα στοιχεία από την έκθεση του περασμένου έτους 2015 Intra Mobility για την 

ενδοκοινοτική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού επιβεβαίωσαν ήδη αυτή την 

τάση, τα δεδομένα του 2014 επιτρέπουν την εμφάνιση μιας ακριβέστερης εικόνας. Τα 

λεπτομερή αποτελέσματα για έξι σημαντικές «βόρειες» χώρες προορισμού (BE, DE, 

NL, AT, SE, UK) επιβεβαιώνουν μόνο εν μέρει την «μετατόπιση Νότου προς 

Βορρά». Πραγματικά, η μετανάστευση αυξήθηκε και στις έξι χώρες από τόσο στις 

ανατολικές όσο και στις νότιες χώρες τα τελευταία τρία έως πέντε χρόνια. Εξαίρεση 

είναι η Σουηδία, όπου η μετανάστευση από τις ανατολικές χώρες μειώθηκε 

σημαντικά μεταξύ 2009 και 2010, αλλά στη συνέχεια αυξήθηκε σταθερά. Επιπλέον, 

η «μετατόπιση» της κινητικότητας από την Ανατολή προς την κινητικότητα από τον 

Νότο παρατηρείται κυρίως στη Γερμανία και την Αυστρία, όπου η μετανάστευση 

από τον Νότο αυξήθηκε περισσότερο από τη μετανάστευση από την Ανατολή. 

Ωστόσο, στη Γερμανία και στην Αυστρία, οι συνολικές ετήσιες εισροές των 

ανατολικών μεταφορέων παρέμειναν πολύ μεγαλύτερες από τις εισροές των νότιων 

μεταφορέων (περίπου τρεις φορές μεγαλύτερες στη Γερμανία και διπλάσιες στην 

Αυστρία).  

Εξετάζοντας το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε ότι το 2012 

και το 2013 υπήρξαν μεγαλύτερες εισροές μεταναστών από την Ιταλία και την 

Ισπανία από ό, τι από τη Ρουμανία και την Πολωνία. Το 2014, ωστόσο, η εξέλιξη 

αυτή αντιστράφηκε για άλλη μια φορά. 

Ενώ η κινητικότητα από το Νότο έχει αυξηθεί σε όλα αυτά τα έξι κράτη μέλη, η 

γεωγραφική εγγύτητα και τα υπάρχοντα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να 

διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Αυτές είναι οι πιο πιθανές εξηγήσεις για την 

38  C. Dheret et al. (2013), Making progress towards the completion of the Single European Labour Market, European 
Policy Centre Issue Paper No. 75, p. 10. Στο file:///C:/Users/user/Desktop/Eu%20mobility/KE-BQ-17-002-EN-
N%20(1).pdf  
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ιδιαίτερα υψηλή αύξηση των εισροών των νότιων μεταφορέων στη Γερμανία και την 

Αυστρία, ιδίως για τους Ιταλούς πολίτες39. 

Γιατί στη Γερμανία 

Σαφώς η οικονομική κρίση πυροδότησε μία ανακατεύθυνση στις ροές κινητικότητας 

μακριά από την περιφέρεια (Ισπανία ειδικότερα) προς τη Γερμανία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και σε άλλες χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Γιατί στην 

Γερμανία όμως; Οι λόγοι σχετίζονται με τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας, τις καλύτερες 

συνθήκες βάση υψηλότερων εισοδημάτων και τελικά την ασφάλεια που αισθάνεται ο 

εργαζόμενος και η οικογένειά του στη Γερμανία.   

Ο παρακάτω πίνακας το εξηγεί40: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2. 

39 file:///C:/Users/user/Downloads/KE-BQ-17-002-EN-N%20(5).pdf  
40 Source: Eurostat - Real GDP per capita (chain linked volumes [2010], in EUR) and percentage change 2011-2016 

(both based on tsdec100). Unemployment rate by sex and age - annual average, % [une_rt_a]; Employment rate by 
sex and age - annual average, % [lfsi_emp_a]. στο https://www.eurofound.europa.eu/country/germany  
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Μειωμένη κινητικότητα σε σχέση με τους υψηλούς δείκτες ανεργίας στην περιφέρεια.  

Η ανεργία παρά ταύτα δεν είναι ικανή ως φαίνεται τουλάχιστον εντός της ΕΕ να είναι 

ο παράγοντας που θα αλλάξει το χάρτη της κινητικότητας καθώς σε σχέση με τα 

υψηλά ποσοστά ανεργίας, τα ποσοστά κινητικότητας παραμένουν χαμηλά.  

Ανάμεσα στις ΚΜ15, η οικονομική κρίση προκάλεσε μεγάλη ανατροπή παρά την 

οικονομική σύγκλιση. Και παρά την επιδείνωση στην αγορά εργασίας στην νότια 

Ευρώπη και συγκεκριμένα περισσότερο στους νέους ανθρώπους η καθαρή 

μετανάστευση για τους Ισπανούς και Ιταλούς αυξήθηκε μόνο ελάχιστα λιγότερο από 

0,1%. Ωστόσο οι Έλληνες και οι Πορτογάλοι σημείωσαν λίγο μεγαλύτερα ποσοστά 

περίπου 4 άτομα για κάθε 1000. Οι Ιρλανδοί ήταν περισσότεροι κινητικοί πιθανόν 

λόγω των δεσμών με το ΗΒ και το πλεονέκτημα της γλώσσας.  

 

Πίνακας 341.  

41 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Immigration_by_citizenship,_2015_(%C2%B9).png  
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Από το νότο στο βορά  
Στατιστικά στοιχεία κινητικότητας ΕΕ 

Η περίπτωση της Ελλάδας είναι αυτή που θα μας απασχολήσει σε αυτό το σημείο 

εξετάζοντας την εκροή εργαζομένων από το νότο στο βορά. Η κινητικότητα στην 

Ελλάδα είναι περιορισμένη σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό οφείλεται 

στο εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ιδιοκτησίας σπιτιού (80%) και σε κοινωνικούς και 

πολιτιστικούς παράγοντες στους οποίους η άμεση και ευρύτερη σχέση οικογένειας 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και αποτελεί ένα άτυπο αλλά εξαιρετικά ισχυρό 

δίκτυο κοινωνικής προστασίας. 
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«Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα αποτελέσματα του μόνιμου 

πληθυσμού της χώρας για τον Ιανουάριο 2017 και των εκτιμήσεων των 

μεταστανευτικών ροών του έτους 2016. Ο πληθυσμός εκτιμήθηκε με βάση α) τα 

αποτελέσματα των εργασιών αναθεώρησης του πληθυσμού της χώρας για την 

περίοδο 1991 έως 2014 που στηρίχθηκαν στα αποτελέσματα της Απογραφής 

Πληθυσμού 2011, β) τα ετήσια στοιχεία Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού 2016 και γ) 

τις εκτιμήσεις των ετήσιων μεταναστευτικών ροών 2016 (εισερχόμενη και 

εξερχόμενη μετανάστευση).  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η καθαρή μετανάστευση εκτιμήθηκε σε 10.332 άτομα 

που αντιστοιχούν σε 116.867 εισερχόμενους και 106.535 εξερχόμενους μετανάστες. 

Το 2015 η καθαρή μετανάστευση είχε εκτιμηθεί σε -44.905 άτομα (64.446 

εισερχόμενοι και 109.351 εξερχόμενοι μετανάστες, Πίνακας 3, Γράφημα 6). 

Υπενθυμίζεται ότι στα στοιχεία εισερχόμενης μετανάστευσης και πληθυσμού 

περιλαμβάνονται και άτομα που βρίσκονταν στη χώρα μας την 1.1.2017 λόγω της 

προσφυγικής κρίσης.  

Η εκτίμηση των μεταναστευτικών ροών (πλην των ατόμων που σχετίζονται με την 

προσφυγική κρίση έγινε με την χρήση κατάλληλων μοντέλων παλινδρόμησης)42».  

 

Πίνακας 4 – Γράφημα  

 

42 
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&
p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_java
x.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadR
esources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=298492&_documen
ts_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el  
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Πίνακας 5.  
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Η κινητικότητα σήμερα 
Σε παγκοσμιοποιημένες οικονομίες και εντός κοινών αγορών ευνοείται η μετακίνηση 

όλων των παραγωγικών συντελεστών. Η ΕΕ όπου ο ισχυρότερός της δεσμός μέχρι 

σήμερα αφορά τον πυλώνα της οικονομίας και της κοινής αγοράς θα μπορούσε 

κανείς να πει ότι ευνοεί και η ίδια στους κόλπους την κινητικότητα εντός της, για 

λόγους που σχετίζονται με τα παραπάνω.  

Και παρόλο που τα αίτια της μετακίνησης των εργαζομένων μπορεί να είναι εκτός 

από οικονομικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, πολιτικά ή άλλα, ιστορικά η βασική αιτία 

μετακίνησης πληθυσμών είναι η αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης που 

σχετίζονται με την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του ατόμου που αναζητά 

στην ουσία καλύτερα αμειβόμενη εργασία. Στο έργο του «The Theory of Wages» 

Hicks J. , το 1948 προσπαθώντας να εξηγήσει την αιτία των ανισοτήτων ανάμεσα 

στους εργαζομένους, τα κίνητρά τους ακόμα και την συμπεριφορά τους σχετικά με το 

επάγγελμα και την αμοιβή τους, αναφέρει43 «…But the movement does occur, and 

recent researches are indicating more and more clearly that differences in net 

economic advantages, chiefly differences in wages are the main causes of migration».   

Γίνεται λοιπόν κατανοητό στην Ελλάδα του σήμερα, ότι οι αιτίες μετακίνησης των 

Ελλήνων προς την κεντρική Ευρώπη κυρίως, περιλαμβάνουν την οικονομική 

δυσχέρεια στην οποία έχουν περιέλθει οι νέοι επιστήμονες της χώρας αλλά κυρίως 

λόγω των βασικών διαφορών οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ανάπτυξης 

ανάμεσά τους και στους επιστήμονες των χωρών του κεντρικού πυρήνα της ΕΕ. Η 

Ελλάδα λόγω και γεωγραφικής θέσης έχει γίνει και βασικός υποδοχέας μεταναστών 

από τρίτες χώρες και η διεθνοποίηση της ΕΕ τα τελευταία χρόνια και η ισχυροποίηση 

της θέσης της στον παγκόσμιο χάρτη ευνοεί την κινητικότητα στους κόλπους της από 

τις πιο «αδύναμες» χώρες στις πιο ισχυρές, του πληθυσμού φυσικά που έχει τη 

δυνατότητα να επιβιώσει σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον επιστημονικά με 

ιδιαίτερες επιστημονικές δεξιότητες και όχι μόνο, καθώς η ΕΕ αποτελείται ναι μεν 

1. 43 J. R Hicks, M.A., B. Litt, (1948) The Theory of Wages, New York: Peter Smith  
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από χώρες με κοινή ευρωπαϊκή κουλτούρα που διαμορφώνεται μέχρι σήμερα, όμως 

την ίδια ώρα οι κάτοικοι των χωρών αυτών, γαλουχούνται σε περιβάλλοντα με 

τεράστιες πολιτισμικές διαφορές, που περιλαμβάνουν τη γλώσσα, την θρησκεία, τον 

πολιτισμό, την γενικότερη κουλτούρα.   

Τα εμπόδια 
Μπορεί η κινητικότητα να αποτελεί προτεραιότητα για τις πολιτικές της ΕΕ όμως 

υπάρχουν ακόμα εμπόδια, διοικητικά, γλωσσικά, αναγνώρισης προσόντων, παρόλο 

που όπως προαναφέρθηκε υπήρξε και υπάρχει ακόμη τεράστια προσπάθεια εκ 

μέρους της ΕΕ να αναπτύξει ένα θεσμικό πλαίσιο και πρακτικά εργαλεία ή 

προγράμματα  ώστε να μειωθούν οι εν λόγω ανισότητες.  

Ωστόσο φαίνεται από τις τελευταίες εξελίξεις ότι η Εκπαίδευση δίνει τη λύση για το 

μέλλον της εξάλειψης των ανισοτήτων στην ΕΕ μέχρι το 2025, όπως παρουσιάστηκε 

το Νοέμβριο του 2017 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σύνοδο των ηγετών για το 

μέλλον της ΕΕ.  

Ο κ. Jyrki Katainen, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την απασχόληση, την 

ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Η συλλογική 

προσπάθεια θα επιτρέψει σε ολόκληρη την Ευρώπη να διαμορφώσει το μέλλον της, 

να αντιμετωπίσει καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και να γίνει πιο 

ανθεκτική. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρώπης ήταν η γεφύρωση 

ολόκληρης της ηπείρου μας, με τη δημιουργία ενός χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας 

των εργαζομένων και των πολιτών. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια 

στην κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης. Έως το 2025 θα πρέπει να ζούμε σε 

μια Ευρώπη στην οποία η μάθηση, οι σπουδές και η έρευνα δεν θα παρεμποδίζονται 

από σύνορα, αλλά η διαμονή σε άλλο κράτος μέλος για σπουδές, μάθηση ή εργασία 

θα αποτελεί τον κανόνα.» 44 

Καθώς η Επιτροπή πιστεύει ότι το κοινό συμφέρον όλων των ΚΜ είναι η αξιοποίηση 

του δυναμικού της εκπαίδευσης και του πολιτισμού ως κινητήρια δύναμη για τη 

44Ευρωπαική Επιτροπή-Δελτίο Τύπου για Το μέλλον της Ευρώπης για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης έως το 2025 
στο file:///C:/Users/user/Downloads/IP-17-4521_EL.pdf  
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δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη για την ενίσχυση της 

συνειδητοποίησης μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, ένας  Ευρωπαϊκός Χώρος 

Εκπαίδευσης θα οδηγήσει σε αυτήν την κατεύθυνση.  

Να γίνει η κινητικότητα πραγματικότητα για όλους: με αξιοποίηση των θετικών 

εμπειριών από το πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και 

διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτά, καθώς και με τη θέσπιση ενωσιακής φοιτητικής 

κάρτας που θα προσφέρει έναν νέο και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο αποθήκευσης 

πληροφοριών για τους ακαδημαϊκούς τίτλους κάθε ατόμου·  

- Αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων:με δρομολόγηση μιας νέας «διαδικασίας 

Σορβόννης», αξιοποιώντας τη «διαδικασία της Μπολόνια», ώστε να προετοιμαστεί 

το έδαφος για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και των απολυτηρίων σχολικής εκπαίδευσης· - - Ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά 

με την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών: με διατύπωση συστάσεων ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα παρέχουν όλες τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες που κρίνονται απαραίτητες στον σημερινό κόσμο· 

Βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών: με τον καθορισμό νέου σημείου αναφοράς ώστε 

όλοι οι νεαροί Ευρωπαίοι που ολοκληρώνουν την ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση να έχουν καλή γνώση δύο ξένων γλωσσών εκτός από τη μητρική τους 

γλώσσα/τις μητρικές τους γλώσσες, έως το 2025· - Προώθηση της διά βίου μάθησης: 

με την επιδίωξη σύγκλισης και την αύξηση του ποσοστού των ατόμων που 

εκπαιδεύονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους με στόχο την επίτευξη ποσοστού 25 

% έως το 2025· - Συνεκτίμηση της καινοτομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων στην 

εκπαίδευση: με προώθηση της καινοτόμου και ψηφιακής κατάρτισης και την 

προετοιμασία νέου σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση; - Στήριξη των 

εκπαιδευτικών: με πολλαπλασιασμό του αριθμού των εκπαιδευτικών που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ και στο δίκτυο eTwinning και με παροχή 

κατευθύνσεων πολιτικής για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και των 

διευθυντών σχολείων· - Δημιουργία δικτύου ευρωπαϊκών πανεπιστημίων 

προκειμένου τα παγκόσμιου κύρους ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να μπορούν να 

συνεργάζονται αρμονικά πέραν των συνόρων, καθώς και στήριξη της ίδρυσης Σχολής 
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Ευρωπαϊκής Διεθνικής Διακυβέρνησης· - Επένδυση στην εκπαίδευση: με 

χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για υποστήριξη των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων προκειμένου να βελτιωθεί η εκπαιδευτική πολιτική, με χρήση 

ενωσιακής χρηματοδότησης και ενωσιακών επενδυτικών μέσων για τη 

χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και με τον καθορισμό δείκτη αναφοράς, βάσει του 

οποίου τα κράτη μέλη θα επενδύουν το 5 % του ΑΕΠ στην εκπαίδευση. - Διαφύλαξη 

της πολιτιστικής κληρονομιάς και ενίσχυση του αισθήματος της ευρωπαϊκής 

ταυτότητας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού: με ανάπτυξη – αξιοποιώντας το 

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 – ευρωπαϊκής ατζέντας για τον 

πολιτισμό και με κατάρτιση σύστασης του Συμβουλίου για τις κοινές αξίες, την 

ενταξιακή εκπαίδευση και την ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας. - Ενδυνάμωση 

της ευρωπαϊκής διάστασης του Euronews, που ιδρύθηκε το 1993 από ορισμένους 

ευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, με τη φιλοδοξία να γίνει ένα ευρωπαϊκό 

κανάλι που θα παρέχει πρόσβαση σε ανεξάρτητη και ποιοτική ενημέρωση με 

πανευρωπαϊκή προοπτική. 

Το γλωσσικό εμπόδιο  
Τα επίσημα στοιχεία που καταγράφονται σε μελέτες και έρευνες στην Ευρώπη 

καταδεικνύουν τη σημασία της γλώσσας και της εκμάθησης ξένων γλωσσών από την 

προώθηση της γλωσσομάθειας εντός Ευρώπης, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 

της εκμάθησης συν 2 γλωσσών εκτός της μητρικής.  

Το 2013, 17,7 εκατομμύρια μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ) μελετούσαν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, εκ των οποίων 1 

εκατομμύριο (4,6%) μελετούν δύο ξένες γλώσσες. Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, η 

αγγλική ήταν μακράν η πιο δημοφιλής γλώσσα. Η κυριαρχία των αγγλικών 

επιβεβαιώνεται στο κατώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο (μαθητές ηλικίας 11-15 ετών 

ανάλογα με το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα) με 17,1 εκατομμύρια μαθητές στην ΕΕ 

να μαθαίνουν αγγλικά ως ξένη γλώσσα (95,6% όλων των μαθητών σε αυτό το 

επίπεδο) (2,9 εκατ. ή 16,3%), Ισπανικά (2,1 εκατ. ή 11,6%), Ρώσικα (0,5 εκατ. ή 

2,7%) και Ιταλικά (0,2 εκατ. ή 1,0%).  
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Ο πίνακας45 είναι ενδεικτικός για την σημασία που δίνει η Ευρώπη όχι στη 

γλωσσομάθεια απλά αλλά στην εναρμόνιση των κατοίκων της ως προς την ομιλία 

μίας κοινής ξένης γλώσσας που γίνεται κατανοητό ότι είναι τα Αγγλικά.  

 
 

Συνέπειες της κινητικότητας  
Συμβολή στο δημογραφικό πρόβλημα και στη γήρανση του πληθυσμού 
Το φθινόπωρο του 2014, από την δημοσίευση της κοινής έκθεσης ΟΟΣΑ και 

Επιτροπής προκύπτουν συμπεράσματα καίριας σημασίας για το μέλλον της ΕΕ που 

45 Eurostat News Release-European Day of Languages στο 
file:///C:/Users/user/Desktop/Eu%20mobility/Language%20statistics.pdf  
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συνδέονται άμεσα με την κινητικότητα, όπως η αντιμετώπιση της γήρανσης του 

πληθυσμού στην ΕΕ.  

Ο επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, 

κ. László Andor, δήλωσε: «Η παρούσα κοινή έκθεση με τον ΟΟΣΑ προσφέρει 

πολύτιμη καθοδήγηση σχετικά με τις σοβαρές δημογραφικές προκλήσεις που θα 

αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Η διασφάλιση της δίκαιης κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ, η βελτίωση της κατάρτισης για τη μείωση του 

χάσματος δεξιοτήτων, η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους 

εργαζομένους και η καλύτερη ένταξη των εργαζομένων που προέρχονται από χώρες 

εκτός ΕΕ μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος της γήρανσης του 

πληθυσμού και των μελλοντικών ελλείψεων δεξιοτήτων στην ευρωπαϊκή αγορά 

εργασίας».46 

Η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, κ. Cecilia Malmström, δήλωσε: «Είναι 

γεγονός σήμερα ότι πολλές χώρες της ΕΕ δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 

τους σε εργαζομένους με αμιγώς εγχώριο εργατικό δυναμικό. Το ζήτημα δεν είναι το 

αν χρειαζόμαστε τους μετανάστες, αλλά το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη 

μετανάστευση στον μέγιστο βαθμό. Για να αξιοποιηθούν τα οφέλη της 

μετανάστευσης χρειαζόμαστε ανοικτές, διαφανείς, ρεαλιστικές πολιτικές που να 

αποσκοπούν στην ένταξη των μεταναστών, καθώς και ισχυρή πολιτική ηγεσία». 

Ο κ. Stefano Scarpetta, διευθυντής Απασχόλησης, Εργασίας και Κοινωνικών 

Θεμάτων του ΟΟΣΑ, δήλωσε: «Μπορεί να προκαλεί έκπληξη στους πολίτες το 

γεγονός ότι μιλάμε για αξιοποίηση της οικονομικής μετανάστευσης για την κάλυψη 

των αναγκών της αγοράς εργασίας σε μια εποχή κατά την οποία πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες αντιμετωπίζουν επίμονη ανεργία και αυξανόμενη αντίδραση κατά της 

μετανάστευσης. Ωστόσο, η Ευρώπη θα βρισκόταν ήδη σε καλύτερη κατάσταση, αν 

αξιοποιούσε αποτελεσματικότερα τις δεξιότητες των μεταναστών. Η επιτυχής 

ενσωμάτωση των μεταναστών και των παιδιών τους και η εφαρμογή 

αποτελεσματικότερων συστημάτων διαχείρισης της μετανάστευσης εργατικού 

46 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1016_el.htm 
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δυναμικού είναι στοιχεία απαραίτητα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και 

για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης». 47 

Μείωση του πληθυσμού και ελλείψεις δεξιοτήτων 

Στην Ευρώπη ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας (15-64 ετών) αναμένεται να μειωθεί 

κατά 7,5 εκατ. (- 2,2 %) μεταξύ του 2013 και του 2020, ενώ θα αυξηθεί κατά την 

ίδια αναλογία στο σύνολο της ζώνης του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με ένα σενάριο 

μηδενικής καθαρής μετανάστευσης, ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας των 28 χωρών 

της ΕΕ αναμένεται να μειωθεί ακόμη περισσότερο, έως και κατά 11,7 εκατ. (- 3,5 %) 

έως το 2020. 

Συμβολή στην κάλυψη θέσεων με υψηλές δεξιότητες και αντιστοιχία 
προσφοράς θέσεων εργασίας και ζήτησης 

Οι συνέπειες δεν είναι μόνο δημογραφικές: Καθώς η αγορά εργασίας είναι δυναμική 

και τα επαγγέλματα αλλάζουν, οι ελλείψεις σε δεξιότητες και η αναντιστοιχία 

δεξιοτήτων θα καταστούν καίρια ζητήματα για την ΕΕ. Σύμφωνα με έρευνα που 

διενήργησε το 2013 η Eurofound (2013 European CompanySurvey – Έρευνα 2013 

για τις ευρωπαϊκές εταιρείες), παρά τη χαλάρωση της αγοράς εργασίας, το 40 % των 

εταιρειών της ΕΕ δυσκολεύονται να βρουν εργαζομένους με τις κατάλληλες 

δεξιότητες. http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ecs/2013/ Συνολικά, τα 

διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι ανάγκες για εργατικό δυναμικό στις περισσότερες 

χώρες του ΟΟΣΑ κατά την επόμενη δεκαετία θα αφορούν συγκεκριμένα 

επαγγέλματα —κυρίως επαγγέλματα που απαιτούν υψηλή ειδίκευση— αλλά και 

ενδιάμεσα επίπεδα δεξιοτήτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η κοινή έκθεση ΕΕ-ΟΟΣΑ σκιαγραφεί τρεις συμπληρωματικές 

απαντήσεις πολιτικής: 

1. Προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ, 

ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη κατανομή των δεξιοτήτων 

2. Καλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών από χώρες εκτός ΕΕ, για να 

εξασφαλιστεί μια πιο έξυπνη χρήση των δεξιοτήτων τους 

47 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1016_el.htm 
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3. Προσέλκυση μεταναστών με δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην 

αγορά εργασίας της ΕΕ 

Προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ 

Η συμβολή των διακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ στην παγκόσμια αύξηση της 

απασχόλησης είναι σαφής: Τα άτομα που μετακινούνται μεταξύ των χωρών της ΕΕ 

έχουν μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης (68 %) απ’ ό,τι οι ημεδαποί (64,5 %). 

Επιπλέον, με τη μεταφορά εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων από περιφέρειες και 

χώρες στις οποίες έχουν μικρότερη ζήτηση σε περιφέρειες και χώρες στις οποίες 

χρειάζονται, η κινητικότητα εντός της ΕΕ καθιστά πιο αποδοτική τη χρήση των 

ανθρώπινων πόρων. 

Σύμφωνα με την έκθεση, θα πρέπει να αναληφθεί πολιτική δράση για την περαιτέρω 

εξάλειψη των εμποδίων που παρακωλύουν την κινητικότητα. Για να προωθηθεί η 

κινητικότητα των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ θα χρειαστούν επίσης 

ισχυρότερα εργαλεία αντιστοίχισης δεξιοτήτων και μεγαλύτερη προώθηση της 

εκμάθησης γλωσσών. 

 
 

Προκλήσεις για την ΕΕ και Συμπεράσματα 
 

Η εργασιακή κινητικότητα αποτελεί μείζον θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η 

ελεύθερη κινητικότητα προσώπων, κεφαλαίων, δεξιοτήτων, γνώσεων και πολιτικών 

αποτελεί σημαντικό στοιχείο του ευρωπαϊκού κεκτημένου.  Όμως, λαμβάνοντας 

υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, υπάρχουν ζητήματα ακόμη που προφανώς διατηρούν 

την εργασιακή κινητικότητα σε χαμηλά επίπεδα.  Η βελτίωση των δεξιοτήτων των 

ξένων γλωσσών και κυρίως των αγγλικών είναι μεγίστης σημασίας. Οι τελευταίες 

διευρύνσεις της ΕΕ και ειδικά η διεύρυνση του 2004 για την Ευρώπη και κατά την 

προσωπική μας άποψη αποτέλεσε ένα σοκ, καθώς εντάχθηκαν στην Ένωση χώρες 

της ανατολικής πλευράς της γηραιάς ηπείρου που τις διακρίνουν οικονομικές , 

κοινωνικές και πολιτικές διαφορές σε σχέση με τα παλαιότερα κράτη μέλη της 
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Ευρώπης και η κρίση έδειξε ότι υπάρχουν σαφή όρια στο δυναμικό της 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στην τρέχουσα ευρωζώνη που δεν 

σχετίζονται μόνο με τις γλωσσικές διαφορές καθώς ακόμα και σε πολύ δυσμενείς 

οικονομικές συνθήκες οι προοπτικές απασχόλησης δεν αύξησαν τόσο όσο 

αναμενόταν τα ποσοστά κινητικότητας, που σημαίνει ότι είναι μία εξελικτική 

διαδικασία που θα πρέπει να εγγραφεί στο dna των Ευρωπαίων πολιτών, κάτι που 

προφανώς δεν έχει συμβεί ακόμα.  

Τα υψηλότερα ποσοστά κινητικότητας καταγράφηκαν όπως είδαμε παραπάνω κατά 

το 2015  σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (2008 - 2011) που η κρίση στην αρχή της 

βρήκε τους Ευρωπαίους αρκετά… μουδιασμένους. Εκεί κυριάρχησε η μετάβαση από 

την Ανατολή στη Δύση και από το Νότο στο Βορρά, σε συγκεκριμένες περιοχές 

όπως αναλύθηκε παραπάνω στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και ίσως σε 

κάποια χώρα της βόρειας Ευρώπης. Το μεταναστευτικό κύμα από την Ελλάδα 

οφείλομε να σημειώσομε ότι πολλαπλασιάστηκε από το 2008 στην αρχή της κρίσης 

μέχρι το 2016 (από 16.000 σε 116.000), με θεαματικό ρυθμό, ωστόσο εξακολουθούν 

τα ποσοστά αυτά να είναι μικρά σε σύγκριση με τις εκροές από τα ανατολικά κράτη 

στα δυτικά.  

Και παρόλο που οι πολιτικές της Ένωσης, των οργάνων της και των κρατών μελών 

της διευκολύνουν την κινητικότητα σε γενικότερο επίπεδο, πολύ λίγες από αυτές 

σήμερα πράγματι εφαρμόζονται. Η Επιτροπή και τα υπόλοιπα όργανα που 

συνδράμουν σε αυτό το έργο έχουν ακόμη πολλή δουλειά προκειμένου να εντάξουν 

την κινητικότητα στο dna του Ευρωπαίου πολίτη. Οι βέλτιστες πρακτικές, τα κοινά 

εργαλεία και οι σχετικές πρωτοβουλίες αποτελούν σημαντικό βοήθημα προς αυτήν 

την κατεύθυνση αλλά ως φαίνεται δεν αρκούν.  

Ίσως η εμπλοκή περισσότερο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο σύστημα της 

αντιστοίχισης δεξιοτήτων ή γενικότερα η ενίσχυση των ανταλλαγών εργαζομένων σε 

πρώτη φάση σε πειραματικό στάδιο που απασχολούνται σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις θα βοηθούσε μέσα από την κατάλληλη έρευνα και αξιολόγηση κατόπιν 

να οδηγήσει σε μονιμότερη κινητικότητα ή σε καλύτερη διείσδυση της στην 

καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών.  
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