
CLANDESTINO 
 
Παράτυπη Μετανάστευση: 
Μετρώντας το Μη 
Μετρήσιµο  
Στοιχεία και Τάσεις ανά την 
Ευρώπη  

Πρόγραµµα Χρηµατοδοτούµενο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση 
Έρευνας και Τεχνολογίας, 6ο Πρόγραµµα 
Πλαίσιο, Προτεραιότητα 8 
Ενσωµάτωση και Ενδυνάµωση του Ευρωπαϊκού 
Πεδίου ’Έρευνας  

Το CLANDESTINO απαντά στην ανάγκη της 
Ε.Ε. για αξιόπιστα και συστηµατικά 
στοιχεία για την παράτυπη µετανά-
στευση. Η εµπεριστατωµένη µελέτη 
του φαινόµενου είναι αναγκαία για 
να αποφύγουµε τις ανεπιθύµητες ή 
παράπλευρες συνέπειες της µετανα-
στευτικής πολιτικής και να βελτιώ-
σουµε την διαχείριση των µετανα-
στευτικών ροών. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση, το πρόγραµµα CLAN-
DESTINO προσφέρει µία καταγρα-
φή πηγών καθώς και µια κριτική 
επισκόπηση των υπαρχόντων εµπει-
ρικών στοιχείων και εκτιµήσεων 
σχετικά µε το ζήτηµα της παράτυπης 
µετανάστευσης σε χώρες µέλη της 
Ε.Ε. όπου το εν λόγω µέγεθος είναι 
σηµαντικό. Μελετάµε επίσης τρεις 
χώρες που γειτνιάζουν µε την Ε.Ε. 
και λειτουργούν ως σηµαντικά σηµεία διαµετα-
κόµισης των παράτυπων µεταναστών και µετα-
ναστριών στον δρόµο τους προς την Ε.Ε. 
(Τουρκία, Μαρόκο, Ουκρανία). Το CLANDES-
TINO στοχεύει να συγκρίνει και να αναλύσει 
κριτικά τις υπάρχουσες µεθόδους συλλογής στοι-
χείων και υπολογισµού εκτιµήσεων για το εν 
λόγω φαινόµενο. Παράλληλα, θα συζητήσει τα 
ηθικά ερωτήµατα που εµπλέκονται στην διαδικα-
σία συλλογής και αξιοποίησης δεδοµένων για 
την παράτυπη µετανάστευση, καθώς και τα µε-
θοδολογικά προβλήµατα που ανακύπτουν στην 
µελέτη ενός φαινόµενου εξ’ ορισµού µη κατα-
γράψιµου. Άµεσα προϊόντα του προγράµµατος 
θα είναι µία ανανεώσιµη βάση δεδοµένων για 
την παράτυπη µετανάστευση και  µία νέα µέθο-
δος αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης των σχε-
τικών δεδοµένων/εκτιµήσεων. Επίσης θα διατυ-
πώσουµε προτάσεις για µία ηθική πολιτική χαρ-
τογράφησης της παράτυπης µετανάστευσης στην 
Ευρώπη.  
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Συντονιστής του προγράµµατος:  
Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτι-
κής, ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα, Ελλάδα: Καθηγήτρια Άννα 
Τριανταφυλλίδου, ∆ρ. Θάνος Μαρούκης 
 
Εταίροι του προγράµµατος: 

1. Κέντρο ∆ιεθνών Σχέσεων (CIR), Βαρσοβία, Πο-
λωνία: Καθηγήτρια Krystyna Iglicka, κα Katarzyna 
Gmaj, http://www.csm.org.pl/  
2. Ινστιτούτο ∆ιεθνών Οικονοµικών του Αµβούργου 
(HWWI), Αµβούργο, Γερµανία: ∆ρ. Dita Vogel, 
http://www.hwwi.org/ 
3. Κέντρο Μέλέτης της Μεταναστευτικής Πολιτικής 
και της Κοινωνίας (COMPAS), Οξφόρδη, Η.Β.: ∆ρ. 
Franck Düvell, http://www.compas.ox.ac.uk/  
4. ∆ιεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη της Μετανα-
στευτικής Πολιτικής (ICMPD), Βιέννη, Αυστρία: κ. 
Albert Kraler, ∆ρ. Michael Jandl, http://icmpd.org/  
5. Πλατφόρµα ∆ιεθνούς Συνεργασίας σε ζητήµατα 
Παράτυπων Μεταναστών (PICUM), Βρυξέλλες, 
Βέλγιο: κα Michele LeVoy, κ. Don Flynn, http://
www.picum.org/  
 

Επικοινωνία  
Για πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα CLAN-
DESTINO: 
∆είτε στο τµήµα Ερευνητικά Προγράµµατα στην ιστοσε-
λίδα του συντονιστή: http://www.eliamep.gr/  
 
Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτι-
κής (ΕΛΙΑΜΕΠ) 
Βασ. Σοφίας 49, 106 76, Αθήνα, Ελλάδα 
+30 210 7257110 
+30 210 7257111 
Επικοινωνήστε µε τους: Καθηγήτρια Άννα Τριανταφυλ-
λίδου, ∆ρ. Θάνος Μαρούκης Email:  anna@eliamep.gr, 
thmaroukis@eliamep.gr  
 

Η οµάδα του CLANDESTINO  



Γενικό Προφίλ του CLANDESTINO 
Το CLANDESTINO είναι ένα διεπιστηµονικό ερευνη-
τικό πρόγραµµα που στόχο έχει να υποστηρίξει τους 
εµπλεκόµενους φορείς στον σχεδιασµό και την εφαρ-
µογή κατάλληλων πολιτικών σχετικά µε την παράτυπη 
µετανάστευση. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει 5 ερευνη-
τικά κέντρα από διάφορες χώρες της Ε.Ε., µία ΜΚΟ 
που εδρεύει στις Βρυξέλλες, έξι ειδικούς επιστηµονι-
κούς συνεργάτες που µελετούν άλλες χώρες της Ε.Ε. 
και τρεις ειδικούς επιστηµονικούς συνεργάτες που 
εστιάζουν σε τρεις σηµαντικές χώρες διαµετακόµισης 
µεταναστών στην Ευρωπαϊκή ‘περιφέρεια’. Τα κράτη 
µέλη που µελετώνται είναι χώρες µε υψηλή συγκέ-
ντρωση παράτυπης µετανάστευσης στο νότιο µέρος της 
Ε.Ε., χώρες µε µακρά εµπειρία και ανεπτυγµένες βά-
σεις δεδοµένων πάνω στην µετανάστευση, και νέες 
χώρες-µέλη που γίνονται δέκτες σηµαντικών παράτυ-
πων µεταναστευτικών ροών ενώ µέχρι πρότινος ήταν 
χώρες αποστολής µεταναστών. Η Τουρκία, το Μαρόκο 
και η Ουκρανία επιλέχθηκαν ως χώρες κλειδιά για τη 
διαµετακόµιση παράτυπων µεταναστών προς την Ε.Ε.   

Οι στόχοι του προγράµµατος 
η εξεύρεση δεδοµένων και εκτιµήσεων σχετικά µε την 
παράτυπη µετανάστευση (αποθέµατα και ροές) σε 
επιλεγµένες χώρες της Ε.Ε., 

η συγκριτική ανάλυση αυτών των δεδοµένων, 

η συζήτηση ζητηµάτων ηθικής και µεθοδολογίας που 
εµπλέκονται στην συλλογή, την επεξεργασία των δεδο-
µένων και εκτιµήσεων, και την αξιοποίηση των τελευ-
ταίων στον σχεδιασµό σχετικών πολιτικών, 

ο σχεδιασµός ενός συστήµατος αξιολόγησης και κατη-
γοριοποίησης των δεδοµένων/εκτιµήσεων σχετικά µε 
την παράτυπη µετανάστευση στην Ε.Ε.,  

Η συζήτηση µε εµπλεκόµενους φορείς, κρατικούς και 
µη, σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. και η ενσωµάτωση των 
προβληµατισµών τους πάνω σε ηθικά και µεθοδολογι-
κά ερωτήµατα που προκύπτουν κατά την συλλογή, 
επεξεργασία και αξιοποίηση των δεδοµένων/
εκτιµήσεων σχετικά µε το φαινόµενο της παράτυπης 
µετανάστευσης.  

 Αναµενόµενα αποτελέσµατα του προ-
γράµµατος 

Ο εµπλουτισµός της δεξαµενής γνώσης, τόσο σε ποσοτι-
κούς όσο και σε ποιοτικούς όρους, για το φαινόµε-
νο της παράτυπης µετανάστευσης, τον χαρακτήρα, 
τις διαστάσεις του και τους παράγοντες που το 
επηρεάζουν.   

Η δηµιουργία µιας ανανεώσιµης βάσης δεδοµένων για 
την παράτυπη µετανάστευση η οποία µπορεί να 
αποβεί χρήσιµο εργαλείο σχεδιασµού και άσκησης 
πολιτικής.   

Ο σχηµατισµός µιας αξιόπιστης εικόνας του φαινόµενου 
της παράτυπης µετανάστευσης στην Ευρώπη. Και η 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε σχετικά δεδοµένα 
και εκτιµήσεις.  

Η ενδυνάµωση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Περιοχής 
και η επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου συνοχής, 
συνεργασίας και πάνω από όλα ποιότητας των 
δεδοµένων και της έρευνας όσον αφορά την παρά-
τυπη µετανάστευση στην Ευρώπη.  

Τα ερευνητικά στάδια του προγράµµατος 

Το CLANDESTINO, καταρχάς, θα αναλύσει κριτικά τις 
υπάρχουσες µεθόδους συλλογής δεδοµένων και υπο-
λογισµού των εκτιµήσεων σχετικά µε την παράτυπη 
µετανάστευση στις χώρες που έχουν επιλεχθεί. Σε 
αυτό το πλαίσιο, θα αναδειχθούν και θα συζητηθούν 
ταυτόχρονα τα ηθικά και µεθοδολογικά ζητήµατα 
που αφορούν την συλλογή, την επεξεργασία και την 
αξιοποίηση στοιχείων και εκτιµήσεων.    

Στα πλαίσια του σχηµατισµού µιας ολοκληρωµένης εικό-
νας για το φαινόµενο της παράτυπης µετανάστευσης, 
το πρόγραµµα διερευνά επιπλέον τις ροές των παρά-
τυπων µεταναστών σε επιλεγµένες χώρες που έχουν 
περισσότερο διαµετακοµιστικό ρόλο στην διαδικασί-
α της µετανάστευσης.  

Ακολουθεί η συγκριτική ανάλυση των µελετών που παρά-
γονται για κάθε χώρα µε στόχο να εκτιµηθεί το επί-
πεδο της επιστηµονικής γνώσης σε αυτό το ερευνητι-
κό πεδίο στην Ε.Ε..   

Επόµενο βήµα αποτελεί η δηµιουργία µίας ανανεώ-
σιµης βάσης δεδοµένων και εκτιµήσεων για 
την παράτυπη µετανάστευση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στην οποία θα ενσωµατωθεί ένα νέο 
σύστηµα αξιολόγησης των διαθέσιµων σχετι-
κών στοιχείων. Συγκεκριµένα, τα τελευταία θα 
ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε 
την αξιοπιστία τους. Στο πλαίσιο αυτό, θα 
προτείνουµε ταυτόχρονα έναν οδηγό ηθικής 
για την συλλογή εµπειρικών στοιχείων πάνω 
στην παράτυπη µετανάστευση - ένα φαινόµενο 
ευαίσθητο στις απόπειρες ερµηνείας και αξιο-
ποίησης του λόγω ακριβώς της ευάλωτης πλη-
θυσµιακής οµάδας που αφορά.  

Τέλος, τα ευρήµατα µοιράζονται σε και συζητούνται 
µε ένα δίκτυο τοπικών και εθνικών πολιτικών 
παραγόντων ανά τις χώρες της Ε.Ε., µε στόχο 
α) να ευαισθητοποιηθούν ο πολιτικός κόσµος 
και οι εµπλεκόµενοι κοινωνικοί εταίροι για τα 
ηθικά και µεθοδολογικά ζητήµατα σχετικά µε 
την συλλογή και αξιοποίηση δεδοµένων και 
εκτιµήσεων για την παράτυπη µετανάστευση, 
αλλά και β) να ενσωµατωθεί και η δική τους 
εµπειρία στο ερευνητικό µας έργο. Θα συστα-
θούν προτάσεις πολιτικής σχετικά µε τις ηθι-
κές αρχές που πρέπει να τηρούνται στο πεδίο 
τόσο της επιστηµονικής έρευνας όσο και της 
άσκησης πολιτικής πάνω στο ζήτηµα της πα-
ράτυπης µετανάστευσης στην Ε.Ε.. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το 
πρόγραµµα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
συντονιστή: http://www.eliamep.gr/eliamep/
content/home/research/research_projects/
clandestino/en/  

 Για διευκρινίσεις  επικοινωνήστε µε την  Κα-
θηγήτρια Άννα Τριανταφυλλίδου και τον ∆ρ. 
Θάνο Μαρούκη  
tel: +30 210 7257127, +30 210 7257110-1                     

e-mail: thmaroukis@eliamep.gr , 
anna@eliamep.gr   

Ο σκοπός της έρευνας µας  




