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1. Εισαγωγή 

 

Η Ουκρανία είναι μια από τις μεγαλύτερες χώρες στην ανατολική Ευρώπη από τις οποίες φεύγουν 

μετανάστες εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια – από την Ανεξαρτησία της το 1991. Η Ελλάδα ήταν από 

τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που δέχτηκε Ουκρανούς μετανάστες, οι οποίοι και εντάχτηκαν στην 

αγορά εργασίας και στην κοινωνία της. Η παρούσα εισαγωγική έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια του 

προγράμματος IRMA “Η Διακυβέρνηση της Μη-Νόμιμης Μετανάστευσης: Κράτη, Δρώντες και 

Μεσάζοντες”, και επικεντρώνει στους τρόπους με τους οποίους οι πολιτικές επηρεάζουν τις 

αποφάσεις και τις πράξεις των ανθρώπων που μεταναστεύουν, εξετάζοντας τους μετανάστες και τις 

οικογένειές τους ως αυτόνομους κοινωνικούς δρώντες, οι οποίοι συναλλάσσονται και αλληλεπιδρούν 

με κρατικούς φορείς (στις χώρες προορισμού και διέλευσης) καθώς και με μη κρατικούς φορείς - 

τοπικούς ή διεθνείς. 

Η Ουκρανική περίπτωση εντάσσεται στο σύστημα μετανάστευσης από τις χώρες του πρώην 

Ανατολικού μπλοκ και συνεπώς κάποια από τα χαρακτηριστικά της είναι κοινά με αυτά της 

μετανάστευσης από άλλες χώρες. Στην Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από την εισροή ως επί των πλείστων 

γυναικών μεταναστριών, οι οποίες απασχολούνται σε χαμηλού κύρους θέσεις στον τομέα της οικιακής 

εργασίας, ενώ οι λιγοστοί άνδρες εργάζονται στον τομέα των κατασκευών. Όσον αφορά το νομικό 

τους καθεστώς, εκτιμάται ότι οι περισσότεροι Ουκρανοί έχουν αποκτήσει νομιμοποιητικά έγγραφα 

διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα, με εξαίρεση ένα μικρό ποσοστό γυναικών οικιακών βοηθών.  

Ο συνηθέστερος τρόπος εισόδου στην Ελλάδα για τους Ουκρανούς μετανάστες ήταν με τουριστική 

βίζα, της οποιας τη διάρκεια ισχύος στη συνέχεια παραβίαζαν την και παρέμεναν εργαζόμενοι άτυπα. 

Επειδή στη συζήτηση σχετικά με την απελευθέρωση των πολιτικών βίζας για τους Ουκρανούς από 

την πλευρά των Ευρωπαϊκών χωρών, παρεμβαίνει και το θέμα της μετανάστευσης, η παρούσα 

έκθεση εστιάζει και στις πολιτικές βίζας και τις επίδράσεις τους στις μεταναστευστικές ροές.  

Ένας ενδεικτικός αριθμός για το σύνολο των Ουκρανών στην χώρα έγινε γνωστός μετά από το πρώτο 

πρόγραμμα νομιμοποίησης το 1998, όταν έκαναν αίτηση συνολικά 9.821 Ουκρανοί. Με την 

απογραφή του πληθυσμού το 2001, ο αριθμός των καταγραφέντων Ουκρανών ήταν στο σύνολο 

13.500 άτομα, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών για τις ισχύουσες άδειες 

διαμονής το 2012, στην Ελλάδα κατοικούσαν νόμιμα 16.698 Ουκρανοί πολίτες.    

Έως και το 2008, οι Ουκρανοί ήταν μια από τις πιο πολυπληθείς εθνικότητες που διέμεναν στην 

επικράτεια της Ελλάδας. Όμως λόγω της οικονομικής κρίσης ξεκίνησε μια φάση παλιννόστησης, 

παράλληλα με την εισροή στη χώρα μεταναστών από «νέες» χώρες προέλευσης, κυρίως από την 

Ασία και την Αφρική, αλλάζοντας το μεταναστευτικό χάρτη των εθνικοτήτων στην χώρα.   

Η εισαγωγική αυτή έκθεση χωρίζεται σε δύο μέρη, όπου βάσει της βιβλιογραφίας, των πρωταρχικών 

συνεντεύξεων με δρώντες στην Ελλάδα και την Ουκρανία και των στατιστικών στοιχεών, συνοψίζονται 

αρχικά τα γενικά χαρακτηριστικά της μετανάστευσης από την Ουκρανία. Στην συνέχεια, στο δεύτερο 

μέρος της έκθεσης, δίνεται έμφαση στα χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών ροών συγκεκριμένα 

προς την Ελλάδα. Οπότε, στο πρώτο μέρος εξετάζονται οι διαφορετικές μορφές της μετανάστευσης 

των Ουκρανών προς τις Ευρωπαϊκές χώρες και τα θέματα που προκύπτουν από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 έως και σήμερα. Ενώ μέχρι το 1997 υπήρχε μετακίνηση για μικρά χρονικά 

διαστήματα κυρίως προς γειτονικές αλλά και πιο μακρυνές σε απόσταση χώρες για εμπόριο και 

εποχιακή εργασία, από τότε και στα επόμενα μερικά χρόνια ξεκινάει ένα μαζικότερο κύμα 

μετανάστευσης προς περισσότερο απομακρυσμένες – δηλαδή, δυτικές και νότιες Ευρωπαϊκές χώρες 

-, το οποίο χαρακτηρίζεται από μακροπρόθεσμη και κατά κύριο λόγο παράτυπη παραμονή. Από τα 

πολυσυζητημένα θέματα σχετικά με την Ουκρανική μετανάστευση συγκαταλέγονται αυτά που 

αφορούν στις γυναίκες, στη μετανάστευση για λόγους εργασίας, στο τράφικινγκ γυναικών, στην 

παράτυπη παραμονή και εργασία, στην αποστολή εμβασμάτων  και στη μετανάστευση υψηλά 
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ειδικευμένων επαγγελματιών. Το δεύτερο μέρος της έκθεσης εστιάζει στα χαρακτηριστικά της 

Ουκρανικής κοινότητας στην Ελλάδα και στον τρόπο με τον οποίον επηρεάστηκε και διαμορφώθηκε 

από τις πολιτικές διαχείρησης της μετανάστευσης εδώ (πάνω απ’όλα από τα προγράμματα 

νομιμοποιήσεων), αλλά και από το οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην χώρα υποδοχής και 

καθορίζει τις συνθήκες εργασίας και παραμονής ή επιστροφής πίσω στη γενέθλια χώρα τους.   

 

1.1. Μεθοδολογία  

 

Η παρούσα ανάλυση της Ουκρανικής μετανάστευσης στην Ελλάδα στηρίχτηκε σε πρωτογενή και 

δευτερογενή έρευνα, η οποία ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου 2012. Στην αρχική φάση της έρευνας 

έγινε βιβλιογραφική επισκόπηση της επιστημονικης βιβλιογραφίας, των νομοθετικών κειμένων και 

εκθέσεων διαφόρων οργανώσεων, τοπικών και διεθνών. Συλλέχθηκαν στατιστικά στοιχεία σχετικά με 

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των Ουκρανών που μένουν στην Ελλάδα από την Ελληνική 

Στατιστική Υπηρεσία, αλλά και δεδομένα από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως το Σώμα 

Επιθεώρησης Εργασίας, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Ελληνική Αστυνομία, κ.α.. Η 

βιβλιογραφία αφορά στην μετανάστευση γενικότερα και στην παράτυπη μετανάστευση ειδικότερα από 

την Ουκρανία από τις αρχές των 1990 έως σήμερα, με κατεύθυνση προς τις χώρες τις Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και την Ελλάδα. Το ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της αναζήτησης της σχετικής βιβλιογραφίας 

επικεντρώθηκε στα θέματα που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά των ροών προς την Ευρώπη και την 

Ελλάδα, τις τυχόν αλλαγές στην σύνθεση του πληθυσμού που μεταναστεύει και τις αιτίες των 

αλλαγών αυτών, τις μεταναστευτικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στις δυο χώρες και την επιρροή 

τους στις διαδρομές και επιλογές των μεταναστών, όπως και τον τρόπο με τον οποίο εντοπίζεται η 

Ελλάδα ως χώρα προορισμού στην αγγλόφωνη και ουκρανόφωνη βιβλιογραφία.  Η βιβλιογραφία 

συμπληρωνόταν με νέο υλικό έως το τέλος του πρώτου πενταμήνου αυτού του σταδίου της έρευνας.  

Η πρωτογενής έρευνα διεξήχθη σε δυο φάσεις. Αρχικά, αναζητήθηκαν φορείς στην Ελλάδα και στην 

Ουκρανία οι οποίοι εμπλέκονται στον σχεδιασμό ή την εφαρμογή μεταναστευτικών πολιτικών. Κατά 

την διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν έντεκα φορείς και σύλλογοι στην Ελλάδα, ανάμεσα στους 

οποίους η Ουκρανική Πρεσβεία στην Αθήνα, έξι μεταναστευτικοί συλλλογοι, δύο Ουκρανικά 

κυριακάτικα σχολεία, καθώς και το Ουκρανό-Ελληνικό εμπορικό επιμελητήριο. Από αυτούς 

πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με πέντε φορείς: τέσσερεις συλλόγους και ένα κυριακάτικο σχολείο.  

Στην Ουκρανία εντοπίστηκαν αρχικά ορισμένοι φορείς και έπειτα με την μέθοδο της χιονοστιβάδας 

έγιναν επαφές και με κάποιος επιπλέον. Σύνολικά εντοπίστηκαν δεκατρείς οργανώσεις και φορείς: μη-

κυβερνητικές οργανώσεις, κρατικοί φορείς και μια διεθνή οργάνωση. Από αυτούς αρχικά έγινε επαφή 

και συνέντευξη με εκπροσώπους του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στο Κίεβο, έπειτα με το 

Συμβουλευτικό Κέντρο για Μετανάστες στο Τερνοπίλ, με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση  «Europe 

without barriers». Στάλθηκαν αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή φαξ, ενώ έγιναν 

επανειλημμένα τηλεφωνήματα σε συνολικά δέκα φορείς και οργανώσεις στην Ουκρανία. 

2. Ουκρανική μετανάστευση προς τις Ευρωπαϊκές χώρες 

 

Η «μετα-σοβιετική» Ουκρανική μετανάστευση ξεκινάει ήδη από τις αρχές του 1990 και εντείνεται μετά 

την κήρυξη της Ανεξαρτησίας από την Σοβιετική Ένωση το 1992. Για να γίνουν κατανοητές οι ροές και 

οι αιτίες της μετανάστευσης, είναι χρήσιμο να γίνει μια σύντομη περιγραφή σχετικά με την γεωγραφική 
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θέση, τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στη χώρα κατά την τελευταία εικοσαετία και τα 

δημογραφικά και εθνο-πολιτισμικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. 

2.1. Γενικά για την Ουκρανία  

 

Προκειμένου να τοποθετήσουμε καλύτερα την Ουκρανία στον μεταναστευτικό χάρτη της Ευρώπης και 

να κατανοήσουμε τις ροές, χρειάζεται μια σύντομη αναφορά σχετικά με την γεωγραφική της 

τοποθεσία και την πρόσφατη πολιτική και οικονομική ιστορία της χώρας. Η Ουκρανία βρίσκεται στην 

Ανατολική Ευρώπη και συνορεύει με τη Λευκορωσία, την Ουγγαρία, τη Μολδαβία, την Πολωνία, τη 

Ρουμανία, τη Ρωσία και τη Σλοβακία. Η χώρα καταλαμβάνει στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι 

μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κράτος στην Ευρώπη. Ο πληθυσμός της 

είναι γύρω στα 45 εκατομ. άτομα (Ιούλιος 2012), ενώ το 68.5% του συνολικού πληθυσμού κατοικεί 

στις πόλεις (2012) (Statistical handbook "Resident Population of Ukraine by Sex and Age, as of 

January 1, 2012”). Αναφορικά με την εθνική του σύνθεση ο πληθυσμός αποτελείται από Ουκρανούς 

(77.8%), Ρώσους (17.3%), Λευκορώσους (0.6%), Μολδαβούς (0.5%), Τατάρους της Κριμαίας (0.5%), 

Βούλγαρους (0.4%), Ούγγρους (0.3%), Ρουμάνους (0.3%), Πολωνούς (0.3%), Εβραίους (0.2%) και 

άλλους, σύμφωνα με την Απογραφή του πληθυσμού το 2001 (CIA World Factbook).  

Χάρτης 1. Γεωγραφική θέση της Ουκρανίας  

Πηγή: Πανεπιστήμιο του Τέξας: http://www.lib.utexas.edu 

Μια τυπική διάκριση που επισημαίνεται τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στις διερευνητικές 

συνέντευξεις - όχι απλά γεωγραφική, αλλά περισσότερο ιστορική, οικονομική και πολιτισμική, είναι 

μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ουκρανίας. Η Δυτική Ουκρανία ήταν μέρος της Αυστρο-Ουγγρικής 

Αυτοκρατορίας, ενώ στην Ανατολική Ουκρανία είχε μεγαλύτερη επιρροή η Ρωσία. Ιστορικά, κάποια 

μέρη της Ουκρανίας ανά τους αιώνες έχουν υπάρξει υπό την επιρροή της Λιθουανίας, της Πολωνίας, 

της Ρωσικής Αυτοκρανορίας, ή της Αυστρο-Ουγγαρίας και της Γερμανίας, ενώ η χώρα έχει μια 

περίπλοκη ιστορία μεταναστεύσεων και πληθυσμιακών μετακινήσεων. Ως σοβιετική δημοκρατία από 

το 1922 έως το 1991, η χώρα εφάρμοζε την μεταναστευτική πολιτική της ΕΣΣΔ, της οποίας ο 

κεντρικός στόχος ήταν να αναμείξει τις διαφορετικές εθότητες στις δημοκρατίες, δημιουργώντας έτσι 
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τον ‘Σοβιετικό άνθρωπο’, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις ανάγκες της οικονομίας (Malinovska, 2006, 

Düvell, 2006, Markov, 2009). Ως συνέπεια αυτής της πολιτικής, κατά τη διάρκεια της Σταλινικής 

περιόδου, πάνω από ένα εκατομμύριο Ουκρανοί μετακινήθηκαν αναγκαστικά για πολιτικούς λόγους, η 

ιδιοκτησία ή η γη τους κρατικοποιήθηκε, ενώ υπήρξαν και πολιτικές ‘εθελοντικής’ μετανάστευσης, 

όπου π.χ. πολλοί απόφοιτοι πανεπιστημίων έπρεπε να δουλέψουν υποχρεωτικά σε άλλες περιοχές. 

Ταυτόχρονα, σε όλη τη διάρκεια της Σοβιετικής περιόδου, υπήρξε και μετανάστευση προς την 

Ουκρανία από άλλες σοβιετικές δημοκρατίες.  

Η Ουκρανία ήταν βασικός προμηθευτής της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε εξοπλισμό και πρώτες 

ύλες για τη βιομηχανία. Μετά την Ανεξαρτησία, τον Αύγουστο του 1991, η ουκρανική κυβέρνηση 

απελευθέρωσε τις τιμές και άνοιξε το δρόμο για ιδιωτικοποιήσεις με νέα νομοθεσία, οι οποίες 

συνάντησαν σκληρή αντίσταση ακόμη και μέσα στην κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν 

οι μεταρρυθμίσεις και να σημειωθεί οπισθοδρόμηση. Επιπλέον, η ενεργειακή εξάρτηση από την 

Ρωσία και η απουσία σημαντικών διαρθρωτικών  μεταρρυθμίσεων κατέστησαν την Ουκρανική 

οικονομία ευάλωτη σε εξωτερικούς κλονισμούς. Τον Ιανουάριο του 2009 η Ρωσία διέκοψε την 

προμήθειες φυσικού αερίου που περνούσαν από την Ουκρανία, λόγω διένεξης σχετικά με τους όρους 

μιας νέας συμφωνίας μεταξύ των δυο κρατών για προμήθεια και μεταφορά. Μετά από σχεδόν δυο 

εβδομάδες κατά την διάρκεια των οποίων πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έμειναν χωρίς φυσικό αέριο 

μέσα στο χειμώνα και οι τιμές εκτοξεύτηκαν, οι πρωθυπουργοί της Ουκρανίας και της Ρωσίας 

κατάφεραν να υπογράψουν συμφωνία με ισχή για τα επόμενα δέκα χρόνια. Οι συζητήσεις γύρω από 

τα οικονομικά θέματα σε παγκόσμιο επίπεδο στρέφονται στο ρόλο της χώρας στην μεταφορά του 

φυσικού αερίου και την ανάγκη να εφαρμόσει πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με στόχο την οικονομική 

ανάκαμψη.  Όλα αυτά αντανακλούν πολύπλευρα στον μικρόκοσμο των μεταναστών από την χώρα 

που ήρθαν στην Ελλάδα. 

 

2.2. Βασικές τάσεις της Ουκρανικής μετανάστευσης από το 1990 

 

Οι μεταναστεύσεις των Ουκρανών κατά την περίοδο της κατάρρευσης της ΕΣΣΔ διακρίνονται από 

τρία βασικά χαρακτηριστικά: 1) μεταναστεύσεις λόγω πολιτικής αντίρρησης απέναντι στο καθεστώς, 

προς την Γερμανία και την ΗΠΑ ήδη από τις αρχές του 1990, πριν την Ανεξαρτησία, 2) πρώτες 

μεταναστευτικές κινήσεις με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας και 

άμεσο όφελος από το ταξίδι στο εξωτερικό, με σύντομης διάρκειας μετακινήσεις στις γειτονικές χώρες 

(Ρωσία, Πολωνία) για μικρεμπόριο, 3) μετακινήσεις λόγω διαφορετικής εθνοτικής ή πολιτισμικής 

καταγωγής και επιστροφής στην πατρίδα, συμπεριλαμβανομένων μεταναστεύσεων Ουκρανών 

πολιτών ρωσικής καταγωγής προς την Ρωσία, εβραίων προς το Ισραήλ και Ουκρανών με καταγωγή 

από άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες που παλιννοστούν, . Γενικότερη εικόνα για τις τάσεις της 

Ουκρανικής μετανάστευσης την τελευταία εικοσαετία, οι Hofmann και Reichel (2011) προτείνουν το 

εξής διαχωρισμό: μετανάστευση των εθνικών μειονοτήτων (Ουκρανοί με ρωσική καταγωγή, Ουκρανοί 

που πρεσβεύουν τον Ιουδαϊσμό, Γερμανοί)˙ νόμιμη και παράτυπη μετανάστευση με σκοπό την 

εργασία προς τις δυτικό-ευρωπαϊκές χώρες˙ και, κυκλική μετανάστευση μικρής διάρκειας – επίσης 

νόμιμη και παράτυπη – προς τις δυτικο-ευρωπαϊκές, αλλά και τις γειτονικές χώρες.  

Μετά το άνοιγμα των συνόρων, η δημοφιλέστερη μορφή μετανάστευσης είναι οι μετακινήσεις με 

στόχο το μικρεμπόριο σε γειτονικές χώρες. Το μικρεμπόριο, σύμφωνα με την Malynovska (2004), 

οδηγεί στην εκπλήρωση του βασικού σκοπού της μετανάστευσης, δηλαδή στη βελτίωση της 

οικονομικής κατάστασης του νοικοκυριού, ενώ δεν απαιτεί μακροπρόθεσμη απουσία από την 

οικογένεια και το σπίτι. Και ενώ στις αρχές των 1990 φεύγουν κυρίως οι κάτοικοι των πόλεων, αρχικά 

κυρλιως εργάτες απολυμένοι, αργότερα δασκάλοι και γιατροί, από το 1997 και έπειτα οι περισσότεροι 

που μεταναστεύουν είναι άνθρωποι με καταγωγή από χωριά και μικρές πόλεις (Kostiuk, 2010).   



 Μαρίνα Νικόλοβα  

8 

Γενικά θεωρείται ότι οι οικονομικές συνθήκες στην Ουκρανία έσπρωξαν τα άτομα στις πιο 

παραγωγικές ηλικίες να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό με την ελπίδα ότι θα προσφέρουν 

σταθερό εισόδημα στις οικογένειές τους. Στους βασικούς παράγοντες που έσπρωξαν τους 

Ουκρανούς να αναζητήσουν δουλειές σε άλλες χώρες από την αρχή ακόμα της μεταβατικής 

περιόδου, συγκαταλέγονται η ανεργία, τα χαμηλά εισοδήματα, οι αργοπορίες στις πληρωμές, αλλά και 

οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που επέτρεψαν την ελεύθερη έξοδο των Ουκρανών (Malynovska, 

2004). Χρειάζεται να σημειωθεί ότι μέχρι το Ιανουάριο του 1993 στην Ουκρανία ίσχυε σύστημα 

σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες της χώρας έπρεπε να εκδίδουν βίζες εξόδου κάθε φορά όταν 

ταξίδευαν στο εξωτερικό. Η μετέπειτα κατάργησή του ήταν ένα βήμα προς την απελευθέρωση της 

μετακίνησης των Ουκρανών από τις κληροδοτημένες κατασταλτικές πολιτικές της Σοβιετικής εποχής. 

Ως προς τις σύνηθεις περιοχές προέλευσης των Ουκρανών μεταναστών, αυτοί είναι οι Δυτικές 

περιοχές της Ουκρανίας, όπου σημειώνονται και τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, συγκεκριμένα, π.χ. 

από τις πόλεις Ιβανο-Φρανκοβσκ, Τερνοπίλ, Λβοβ, Τσερνίβτσι, Βόλιν, Ζιτομίρ. 

Ως γενική τάση θα μπορούσε να σημειωθεί ότι γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ιδιαίτερα την 

περίοδο 1994-1998, η μετανάστευση από την Ουκρανία αποκτά πιο μαζικό χαρακτήρα, ενώ στις 

αρχές της νέας χιλιετίας οι Ουκρανοί γίνονται ορατοί νομικά και στατιστικά, ειδικότερα στις χώρες της 

Νότιας Ευρώπης – όπως στη Πορτογαλία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα, όπου πραγματοποιήθηκαν 

προγράμματα νομιμοποίησης.  

Παρ’ όλα αυτά η μετανάστευση προς τις Δυτικό-ευρωπαϊκές χώρες ως γενικευμένη τάση αργεί να 

εμφανιστεί και λόγω του υψηλού της κόστους για τους Ουκρανούς, οι οποίοι, όπως προαναφέρθηκε, 

αρχικά περιορίζονται σε ταξίδια στις πρώην κομμουνιστικές χώρες, κυρίως για μικρεμπόριο (Weber, 

2004). Πάνω από μια δεκαετία μετά την Ανεξαρτησία, το 2003, εργάζονταν νόμιμα στις χώρες της 

Δυτικής Ευρώπης γύρω στα 2-2.5 εκατομ. Ουκρανοί, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις ο πραγματικός 

αριθμός τους τότε ήταν γύρω στα 5 εκατομ. (Kostiuk, 2010).Ο πραγματικός αριθμός των Ουκρανών 

που εργάζονται και ζουν έξω από την χώρα τους, βέβαια, μπορεί να εκτιμηθεί μονάχα κατά 

προσέγγιση και αυτό ισχύει μέσχρι σήμερα. Εκτός από τα στοιχεία που συλλέγονται σε κάθε χώρα για 

την νόμιμη μετανάστευση βασισμένα στις ισχύουσες άδειες διαμονής, οι περισσότεροι Ουκρανοί 

ειδικότερα στα τέλη των 1990 και τις αρχές των 2000 έφευγαν με τουριστικές βίζες στις χώρες 

προορισμού ή δήλωναν προσωπικούς λόγους για το ταξίδι, ενώ στην συνέχεια παρέμεναν στην 

χώρες μετά την λήξη της βίζας για εργασία χωρίς χαρτιά (Baganha, Marques, Gois, 2004).   

Η μετανάστευση από την Ουκρανία προς τη Δυτική Ευρώπη συνεχίζεται μετά το 2001, αλλά όχι με 

τόσο έντονο ρυθμό όσο το διάστημα 1994-1998 (Pribytkova 2007), ενώ διαφοροποιούνται οι χώρες 

προορισμού - παρατηρείται π.χ. αύξηση του αριθμού των Ουκρανών που κατευθύνονται προς την 

Ιταλία και την Τσεχία (Hofmann & Reichel, 2011). Ως κοινωνικά αίτα της μετανάστευσης αναφέρονται 

η αναζήτηση εργασίας, η αναζήτηση ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη, η ποιοτική εκπαίδευση, η 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας (Kizima, 2009). Οι παράγοντες αυτοί έχουνε μεγαλύτερη σημασία για 

τους επιστήμονες (π.χ. για γιατρούς) που μεταναστεύουν. Η διαρροή εγκεφάλων είναι ένα θέμα το 

οποίο έχει απασχολήσει αρκετά την ακαδημαϊκή έρευνα την στην Ουκρανία και για αυτό το λόγο θα 

αναπτυχτεί ξεχωριστά στη συνέχεια. Εκείνη την περίοδο πολλοί Ουκρανοί αναζητούσαν τρόπο να 

δουλέψουν στο εξωτερικό είτε νόμιμα, είτε παράτυπα λόγω ανεργίας στην χώρα. Το 1999, από 

εταιρίες εύρεσης εργασίας έφυγαν 33.000 άτομα, ενώ το ίδιο έτος η επιθεώρηση εργασίας διέκοψε τη 

λειτουργία σε 125 τέτοιες εταιρίες (Hughes & Denisova, 2003). Για τον αριθμό τους γνωρίζουμε από 

την ίδια έκθεση των Hughes & Denisova, ότι το 2001 ήδη λειτουργούσαν στην Ουκρανία 2.000 τέτοιες 

εταιρίες που μεσολαβούσαν για την εύρεση εργασίας στο εξωτερικό.  

Τα αποτελέσματα έρευνας κοινής γνώμης σε Ουκρανούς σχετικά με την πρόθεσή τους να 

μεταναστεύσουν, η οποία διεξήχθη το 2003 από το Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας της Εθνικής Ακαδημίας 

Επιστημών της Ουκρανίας, έδειξαν ότι αυτοί που αναζητούν εργασία σε ξένες αγορές εργασίας 

επιλέγουν να το κάνουν όχι μόνο λόγω της αύξησης της ανεργίας, αλλά και οδηγούμενοι από τις 

επιχειρηματικές τους δεξιότητες και φιλοδοξίες, καθώς και από τις ιδιαίτερες ανάγκες και αξίες τους. 
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Το προφίλ του δυνητικού μετανάστη το 2003 ήταν ως επί τον πλείστον άνδρας, σε ηλικία γύρω στα 

33, στις περισσότερες περιπτώσεις με οικογένεια, από μικρή πόλη, με δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

ενώ στην ιεράρχιση των αξιών σχετικά με το τι είδους δουλειά θα αναζητούσαν στο εξωτερικό 

τοποθετούσαν την εργασία με κάποιο ενδιαφέρον (Pribytkova, 2004). Η ίδια έρευνα συμπεραίνει ότι οι 

άνθρωποι που έχουν την τάση να μεταναστεύσουν είναι πιο προσαρμοστικοί και διεκδικητικοί, 

ψάχνουν την θέση τους στην κοινωνία, και αντιστέκονται στο «ρεύμα» μην επιθυμόντας να 

προσαρμοστούν στη σημερινή Ουκρανική πραγματικότητα (Pribytkova, 2004).  

Εκτός των αρνητικών και θετικών συνεπειών της αποστολής μεβασμάτων, άλλες οικονομικές 

συνέπειες της μετανάστευσης είναι οι ελλείψεις ειδικευμένου προσωπικού που προκαλούνται σε 

ορισμένους κλάδους και περιοχές, ενώ οι μετανάστες που εργάζονται ως ανειδίκευτοι στο εξωτερικό 

ενδέχεται με το χρόνο να απεμπολήσουν τα προσόντα τους λόγω του ότι δέχονται θέσεις σε άλλους 

τομείς ή έχουν καλύτερη επαγγελματική εμπειρία από την απαιτούμενη για τις συγκεκριμένες θέσεις 

εργασίας στις χώρες προορισμού (Ostapchuk, 2010). Άλλες έρευνες διαπιστώνουν ότι ήδη τα 

τελευταία δέκα χρόνια συνέβησαν ποιοτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας και εξασθένησε η θέση της 

χώρας σε όρους ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο, ενώ η περαιτέρω διαρροή ειδικευμένων 

επαγγελματιών και επιστημόνων θα καθιερώσει αυτό το μοντέλο (Parhomenko, 2011).  

Όπως υπογραμμίζεται σε πολλές έρευνες, μεταξύ των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της 

μετανάστευσης είναι και ο αυξημένος αριθμός διαζυγίων, η εξαθλίωση των ανδρών, η αύξηση 

φαινομένων όπως η παιδική πορνογραφία ή ο αλκοολισμός (Kostiuk, 2010 κ.α.). Γίνεται Τα 

συμπεράσματα τέτοιων ερευνών καθιστούν προφανή την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στο κράτος 

σχετικά με την οικονομία και την κοινωνία.  

Επιπλέον, οι ερευνητές επισημαίνουν την ανάγκη αυξημένων ελέγχων και αποτελεσματικότερων 

μηχανισμών ρύθμισης των μεταναστευτικών ροών, σύναψης διμερών συμφωνιών ανάμεσα στα κράτη 

οι οποίες να εγγυώνται τα βασικά δικαιώματα των Ουκρανών μεταναστών στις χώρες υποδοχής, 

δυνατότητα μεταφοράς ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ενώ - από την άλλη –το 

Ουκρανικό κράτος χρειάζεται να φροντίσει για τη βελτίωση του βιοτικού επίπεδου των πολιτών του,  

τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης, τη σταθεροποίηση της οικονομίας, κλπ. 

(Parhomenko, 2011, Mihaliova, 2011, Lomaka, 2011).  

 

2.3. Η γυναικεία διάσταση στην Ουκρανική μετανάστευση 

 

Μέχρι την δεκαετία του 1990 η μετανάστευση για εργασία ήταν περισσότερο «ανδρική υπόθεση», 

αλλά έκτοτε οι γυναίκες άρχισαν να συμμετέχουν στην μεταναστευτική διαδικασία ως αυτόνομοι  

κοινωνικοί δρώντες. Αυτό αντανακλάται στη νομοθεσία ή και στις έρευνες, όπου οι γυναίκες 

αναφέρονταν ή υπολογίζονταν μόνο στα πλαίσια της οικογενειακής επανένωσης. Οι κοινές διαδρομές 

τις οποίες ακολουθούν οι γυναίκες μεταναστεύοντας, συνδέονται στις περισσότερες περιπτώσεις με: 

γάμο με στόχο την μετανάστευση, οικογενειακή επανένωση, εξαναγκαστική μετανάστευση 

(συμπεριλαμβανομένου του τράφικινγκ, για τα οποίο γίνεται ειδική αναφορά παρακάτω) και 

μετανάστευση με σκοπό την εργασία.  

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, όπου οι γυναίκες αποτελούν το 80% από του σύνολου των Ουκρανών 

μεταναστών, όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα του πρώτου προγράμματος νομιμοποίησης, σε 

έρευνα η οποία διεξήχθη στην Αθήνα, παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες πιο συχνά από τους άνδρες 

αφήνουν τα παιδιά και τους συζύγους τους πίσω στην πατρίδα (Καβουνίδη, 2003). Αυτό σύμφωνα με 

την ερευνήτρια δεν ήταν απλά ένδειξη της αυτόνομης μετακίνησης των γυναικών, αλλά επίσης του 

γεγονότος ότι το Ουκρανικό μεταναστευτικό πρότυπο διαμορφώνεται από το φύλο. Ιδιαίτερα τα 
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πρότυπα που παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα αναδυκνείουν την ιδιαίτερη σημασία του φύλου για την 

κατανόηση της μετανάστευσης από την Ουκρανία.  

Και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η συμμετοχή των γυναικών αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της 

ουκρανικής μετανάστευσης. Το ποσοστό των μεταναστριών από την Ουκρανία που διέμεναν σε 

Ευρωπαϊκές χώρες το 2009 ήταν γύρω στο 60% σε σχέση με τους άνδρες, ενώ στην Ιταλία, την 

Αυστρία, την Βουλγαρία, την Ολλανδία και την Πολωνία ξεπερνούσε το 70% (Hofmann & Reichel, 

2011). Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία από τις Έρευνες Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, το 

ποσοστό το γυναικών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010 ήταν επίσης 70%, ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 

2011 οι γυναίκες αποτελούσαν το 84% του Ουκρανικού πληθυσμού στη χώρα. Αυτό βέβαια δεν ισχύει 

παντού. Για παράδειγμα, σε κάποιες χώρες, όπως στην Πορτογαλία και την Τσεχία, υπερτερούν οι 

άνδρες. Αυτές οι διαφοροποίησεις στην κατά φύλο σύνθεση του μεταναστευτικού πληθυσμού μπορεί 

να είναι αποτέλεσμα της ζήτησης για εργασίες στην οποία ανταποκρίνονται οι Ουκρανοί μετανάστες, 

των κοινωνικών δικτύων που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει, τα μεταναστευτικά τους σχέδια και την 

νομοθεσία της χώρας υποδοχής. Έτσι, σε χώρες όπως την Ελλάδα και την Ιταλία, από νωρίς πολλές 

γυναίκες εντάχτηκαν στον τομέα της οικιακής εργασίας και φροντίδας. Από την άλλη, στην Πορτογαλία 

και την Ισπανία ήταν οι άνδρες που βρήκαν εργασία στον τομέα της οικοδομής , και πολλοί 

κατάφεραν να προσκαλέσουν τις οικογένειές τους επωφελούμενοι από τους ευνοϊκότερους νόμους 

σχετικά με την οικογενειακή επανένωση.  

Στην έρευνα της η Gerasimenko (2006) εξετάζει την σημασία και τις συνέπειες της γυναικείας 

μετανάστευσης, αλλά και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αυτών που μεταναστεύουν. Συνοπτικά, η 

Gerasimenko υπογραμμίζει την σημασία της γυναικείας μετανάστευσης ως βασικής πηγής 

εισοδήματος για την οικογένεια, σημειώνοντας ωστόσο ότι η μακροπρόθεσμη μετανάστευση 

επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, ή μπορεί να έχει ως συνέπεια την χρονική 

καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας και την τεκνοποίηση. Ως συνέπεια της αύξησης της 

συμμετοχής των γυναικών και των νέων στην μετανάστευση, επηρεάστηκε σημαντικά η δημογραφική 

κατάσταση της χώρας – κάτι το οποίο υπογραμμίζεται με ανησυχία από αρκετούς Ουκρανούς 

ερευνητές. Στο σύνολό της, η διεθνής μετανάστευση με σκοπό την εργασία τα τελευταία χρόνια είχε 

ως συνέπεια την κατά φύλο κατάτμηση της αγοράς εργασίας. Ως προς τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των γυναικών που μεταναστεύουν, οι περισσότερες είναι ηλικίας 30-44 ετών και στην 

πλειοψηφία τους παντρεμένες. Το γεγονός αυτό εξηγεί και τους λόγους της μετανάστευσης, δηλαδή 

τις ανάγκες του οικογενειακού προϋπολογισμού, ιδιαίτερα στην επαρχία εφόσον οι γυναίκες από τα 

χωριά μεταναστεύουν συχνότερα για εργασία στο εξωτερικό. Η Gerasimenko (2006) παραθέτει 

στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 2.8% των γυναίκών από τα χωριά μεταναστεύει για δουλειά στο 

εξωτερικό, ενώ μόλις το 1.5% των γυναικών των πόλεων. 

Μια άλλη συνέπεια της μετανάστευσης σχετικά με τις οικογένειες, την αποδυνάμωση των 

οικογενειακών δεσμών και την αύξηση των διαζυγίων, είναι ότι τα παιδιά τα οποία παραμένουν στην 

Ουκρανία δεν απολαμβάνουν την κατάλληλη γονική φροντίδα, γεγονός το οποίο ενδέχεται να έχει 

αρνητικές συνέπειες για τα ίδια και την κοινωνία στο σύνολό της (Parhomenko, 2011, Volodko & 

Fedyuk, 2011, Kostiuk, 2010).  Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, τα οποία αποκαλούνται ‘ορφανά 

της κοινωνίας’, κατάγονται από χωριά και ορεινές περιοχές, και στηρίζονται στα εμβάσματα τα οποία 

τους στέλνουν οι γονείς, και στις περισσότερες περιπτώσεις οι μητέρες τους, και δεν απευθύνονται σε 

ειδικές κοινωνικές υπηρεσίες όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα (Volodko & Fedyuk, 2011). 

Πρωτογενής έρευνα στην Ελλάδα που διεξήχθη το 2008 από τις Νικόλοβα και Μαρούφωφ (2010), 

ανέδειξε άλλη μια διάσταση του ίδιου θέματος. Οι περισσότερες γυναίκες που εργάζονται σε 

νοικοκυριά ζουν στην Ελλάδα χωρίς έγγραφα, γεγονός που εμποδίζει την συναλλαγή τους με 

υπηρεσίες, τις μετακινήσεις τους, την συναναστροφή τους με φίλους και συγγενείς, δυσχεραίνοντας 

άμεσα τις σχέσεις τους με τις οικογένειες που έμειναν πίσω στην Ουκρανία. Στις συνεντεύξεις που 

έγιναν τότε γινόταν συχνά αναφορά σε οικογένειες διαλυμένες λόγω της απουσίας της μητέρας, η 

οποία ούτε μπορεί να επιστρέψει (επειδή έπειτα δεν μπορεί να γυρίσει με νόμιμο τρόπο στην Ελλάδα, 
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ενώ θα έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο στα σύνορα κατά την έξοδο λόγω παράβασης της διάρκειας 

της βίζας εισόδου, κτλ.), ούτε όμως μπορεί να προσκαλέσει τα παιδιά της να την επισκεφτούν ή και να 

μείνουν μαζί της.  

2.4. Τράφικινγκ 

 

Με την απελευθέρωση της εξόδου και τις έντονες μεταναστευτικές κινήσεις που ξεκινούν την δεκαετία 

του 1990, παράλληλα με προβλήματα όπως η εξαθλίωση σημαντικού μέρους του πληθυσμού, η 

αυξάνουσα ανεργία και η έλλειψη ευκαιριών, αναπτύχθηκαν στην Ουκρανία και το εξωτερικό 

κυκλώματα την σωματεμπορίας και τράφικινγκ γυναικών με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευσή 

τους. Η πιο τεκμηριωμένη έρευνα σχετικά με το τράφικινγκ από την Ουκρανία είναι των Hughes και 

Denisova (2003), ενώ η Emke-Poulopoulou (2001, 2003) έχει γράψει σχετικά για την Ελλάδα.  

Η Ουκρανία υπήρξε μια από τις χώρες που υπέφεραν περισσότερο από την εμπορία ανθρώπων: 

σύμφωνα με το ΔΟΜ, τα θύματα της εκτιμούνται σε πάνω από 120.000 γυναίκες και από όλες τις 

περιοχές της χώρας από το 1991 έως σήμερα παιδιά (Συνέντευξη Ν1). Από τις νότιες περιοχές της 

Ουκρανίας, οι περισσότερες γυναίκες στάλθηκαν σε χώρες όπως την Τουρκία, την Ελλάδα, την Ιταλία, 

την Ρουμανία, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Συρία και την Γερμανία. Η βιβλιογραφία 

ερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι διακινητές έβρισκαν και έπειθαν τις γυναίκες να τους 

ακολουθήσουν (με υποσχέσεις για θέσεις εργασίας ως σερβιτόρες ή χορεύτριες), τους τρόπους με 

τους οποίους λειτουργούσαν τα δίκτυα μέσω των οποίων οι γυναίκες μεταφέρονταν και 

υποχρεώνονταν να εκδίδονται, τους τρόπους με τους οποίους τα δίκτυα προστάτευαν τους διακινητές, 

αλλά και ποιος κερδίζει από την εμπορία ανθρώπων . Υπογραμμίζεται ότι το τράφικινγκ αποτελεί 

οργανωμένο έγκλημα, στο οποίο εμπλέκονται και διεφθαρμένοι υπάλληλοι στις χώρες αποστολής και 

προορισμού, το οποίο ως ένα διακρατικό πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίζεται με διακρατικές λύσεις 

τόσο στις χώρες αποστολής όσο και στις χώρες προορισμού (Hughes & Denisova, 2003).  

Η έρευνα των Hughes & Denisova (2003) προσφέρει μια ενδιαφέρουσα εξήγηση για την εμφάνιση 

των εγκληματικών δικτύων, η οποία στηρίζεται στο γεγονός ότι μετά την κατάρρευση της κρατικά 

διοικούμενης οικονομίας, οι ιδιωτικοποιήσεις επέτρεψαν την νομιμοποίηση των παράνομων/μαύρων 

αγορών της παραοικονομίας, οι οποίες όμως συνέχισαν να λειτουργούν όπως παλιότερα - 

βασισμένες σε σχήματα διαφθοράς. Αυτές οι επιχειρήσεις έδωσαν εργασία σε πολλούς ανθρώπους 

που έχασαν τις δουλειές τους και δεν κατάφεραν να βρουν αλλού, με αποτέλεσμα το 1995 η 

παραοικονομία να εκτιμάται στο 50% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ο.π., 2003). 

Από στατιστικά στοιχεία για τα θύματα που ζήτησαν βοήθεια (ΔΟΜ, 2012) φαίνεται ότι την περίοδο 

2000-2012 η Ρωσία και η Πολωνία είναι οι κύριες χώρες προορισμού, ενώ η Ελλάδα αναφέρεται 

μεταξύ των βασικών προορισμών. Τα τελευταία χρόνια στα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για τις συλλήψεις 

διακινητών φαίνεται να μειώνεται ο αριθμός των Ουκρανών συλληφθέντων για τράφικινγκ. Από την 

άλλη, η έρευνα των Hughes & Denisova (2003) αναφέρει ότι, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου 

Εξωτερικών των ΗΠΑ, η Ελλάδα είχε τις χειρότερες επιδόσεις όσον αφορά στην καταγραφή των 

γυναικών θυμάτων τράφικινγκ και υστερούσε στις προσπάθειες καταπολέμησης του φαινομένου. 

Το 2011 ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτωρ Γιανούκοβιτς υπέγραψε νόμο για την καταπολέμηση του 

τραφικινγκ, στον οποίο έχει συνεισφέρει συμβουλευτικά και ο ΔΟΜ Ουκρανίας. Ο νόμος αυτός έθεσε 

τις βάσεις για την οργάνωση και τις νομοθετικές αρχές που πρέπει να διέπουν την καταπολέμηση του 

τράφικινκγ, τις διαδικασίες ώστε τα θύματα του τράφικινγκ να δηλωθούν ως τέτοια και να τους 

παρέχεται στήριξη, τις αρμοδιότητες των εκτελεστικών οργάνων και τις βάσεις για διεθνείς 

συνεργασίες. Πιθανότατα, λόγω του Νόμου που ψηφίστηκε το 2011, σε συνέντευξη για το 

ενημερωτικό δελτίο του ΔΟΜ, Ουκρανός δικηγόρος που ασχολείται χρόνια με περιπτώσεις εμπορίας 
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ανθρώπων, δήλωσε ότι τα τελευταία χρόνια οι δικαστές λαμβάνουν πολύ πιο σοβαρά υπόψη τις 

υποθέσεις αυτές, ενώ παλιότερα τα θύματα αντιμετωπίζονταν τελείως διαφορετικά (IOM, 2012).  

2.5. Διαρροή εγκεφάλων (Brain drain) 

 

Διερευνώντας το θέμα των τάσεων της μετανάστευσης από την Ουκρανία, θα πρέπει να σταθούμε και 

στο θέμα της διαρροής εγκεφάλων το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τη σχετική έρευνα στη χώρα. 

Ερευνητές όπως οι Prohorenko (2010), Kizima (2009), Parkhomenko (2006), κ.α., αναζητούν τις αιτίες 

και τους παράγοντες που ώθησαν τους επιστήμονες να φύγουν, προσπαθώντας παράλληλα να 

αποτιμήσουν τις συνέπειες της διαρροής, η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά την Ουκρανική οικονομία.  

Στην βιβλιογραφία, το φαινόμενο της ’διαρροή εγκεφάλων‘ αναφέρεται στους επιστήμονες οι οποίοι 

αναζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας στο εξωτερικό, αλλά επίσης και στους νέους 

ανθρώπουςπου φεύγουν για σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια με την τάση να παραμένουν στο 

εξωτερικό. Υπολογίζεται ότι γύρω στο 30% των Ουκρανών επιστημόνων εργάζονται σε άλλες χώρες 

(Karpachova, 2005). Οι ανεπτυγμένες χώρες είναι ελκυστικές για τους επιστήμονες εφόσον εκεί 

υπάρχουν καλύτερες χρηματοδοτήσεις για την έρευνα, επικρατούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, 

προσφέρονται δυνατότητες εξέλιξης και σταδιοδρομίας, αλλά και δυνατότητες για ταξίδια στο 

εξωτερικό, επαγγελματική επικοινωνία και ενεργό συνεισφορά στις κατακτήσεις της παγκόσμιας 

επιστημονικής κοινότητας  (Kizima, 2009, Prohorenko, 2010/2). Όλα αυτά αποτελούν σημαντικά 

κίνητρα και προσφέρουν στους Ουκρανούς επιστήμονες το κοινωνικό στάτους το οποίο έχουν χάσει 

στην πατρίδα τους.  

Οι κύριοι παράγοντες απώθησης από την Ουκρανία για τους υψηλά ειδικευμένους επαγγελματίες 

είναι κυρίως: η περιορισμένη δυνατότητα επικοινωνίας με συναδέλφους στο εξωτερικό, οι χαμηλές 

απολαβές και οι συχνες αργοπορίες στις πληρωμές, η έλλειψη ζήτησης στην αγορά για έρευνα στον 

τομέα της υψηλής τεχνολογίας (Prohorenko, 2010/2), καθώς επίσης και ή χρήση πεπαλαιωμένων 

τεχνολογιών στα εργαστήρια, η περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης, η μη-αναγνώριση της 

συνεισφοράς των επιστημόνων. Η ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις του φαινομένου συνδέεται με 

την αναχώρηση επιστημόνων ιδιαίτερα στα πεδία της φυσικής, των μαθηματικών, του 

προγραμματιστού Η/Υ, καθως και βιολόγων, χημικών, γιατρών και ειδικότερα αυτών που ασχολούνται 

με την ανάπτυξη υψηλών τεχνολογιών (Prohorenko, 2010).  Επίσης, χαρακτηριστικό της διαρροής 

επιστημόνων από την Ουκρανία είναι το γεγονός ότι για τους ίδιους δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος 

του κόσμου θα εργαστούν, αρκεί να έχουν καλές επαγγελματικές δυνατότητες και συνθήκες που θα 

τους επιτρέψουν την επαγγελματική τους εξέλιξη. Από την άλλη, οι νέοι που έχουν τη δυνατότητα να 

σπουδάσουν στο εξωτερικό, στην επιθυμία τους να πάρουν μια καλή εκπαίδευση και να είναι πιο 

ανταγωνιστικοί προτιμούν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Πολωνία 

(Kizima, 2009). Όπως σημειώνει σε άρθρο της η Prohorenko (2010), η Ουκρανία χρειάζεται να πάρει 

μέτρα ώστε να σταματήσει αυτή την τάση ή και να προσελκύει με κάθε τρόπο τους επιστήμονες που 

εργάζονται στο εξωτερικό, π.χ. μέσω συνεργασιών που μπορεί να μην απαιτούν την φυσική τους 

παρουσία στη χώρα, δεδομένης της παγκοσμιοποίησης των μέσων επικοινωνίας και των αγορών.  

Μια άλλη οπτική γωνία για το ίδιο θέμα αναπτύσσεται σε  πρόσφατη έκθεση του ICMPD (Hofmann & 

Reichel 2011), όπου αναφέρεται ότι οι δαπάνες του Ουκρανικού κράτους για την εκπαίδευση είναι 

πολύ υψηλές και υπάρχει μεγάλο ποσοστό αποφοίτων. Αυτό το ανθρώπινο δυναμικό όμως 

παραμένει ανεκμετάλλευτο στην εγχώρια αγορά εργασίας επειδή είτε η προσφορά εξειδικευμένου 

εργατικού δυναμικού δεν αντιστοιχεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας είτε δεν προσφέρονται 

ελκυστικές δυνατότητες για τους υψηλά ειδικευμένους. Για να εξασφαλίσει την παραμονή των 

ειδικευμένων στελεχών στην τοπική αγορά εργασίας, η Ουκρανία χρειάζεται να ταιριάξει την 

εκπαίδευση με τις ανάγκες της αγοράς και επίσης να δημιουργήσει ελκυστικές συνθήκες και θέσεις 

εργασίας. Στην έκθεση, οι συγγραφείς τονίζουν επίσης το γεγονός ότι στις Ευρωπαϊκές χώρες 
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εργάζονται ειδικευμένοι Ουκρανοί σε χαμηλής η καθόλου ειδίκευσης θέσεις εργασίας με αποτέλσμα 

να ‘χάνεται’ έτσι το ανθρώπινο κεφάλαιο, ενώ συνεχώς αυξάνεται και παγκοσμίως ο ανταγωνισμός για 

εξειδικευμένους και ταλαντούχους στην δουλειά τους ανθρώπους (Hofmann & Reichel, 2011).  

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και στην περίπτωση της Ελλάδας, καθώς το επίπεδο εκπαίδευσης 

των Ουκρανών μεταναστών στη χώρα είναι αρκετά ψηλό, ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών. Σύμφωνα 

με στοιχεία των Ερευνών Εργατικού Δυναμικού για το Δ’ τρίμηνο του 2012, το ένα τρίτο των γυναικών 

από την Ουκρανία έχουν πτυχία ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, ενώ 4% επιπλέον είναι πτυχιούχοι 

ανώτατων σχολών. 

 

2.6. Εμβάσματα 

 

Ο ρόλος και οι επιπτώσεις των εμβασμάτων, οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το άν οι 

μετανάστες θα στείλουν χρήματα στις οικογένειές τους, καθώς και το ύψος του ποσού των 

εμβασμάτων, αποτελούν επιπλέον ζητήματα που αναπτύσσονται εκτενώς στη σχετική βιβλιογραφία. 

Εάν ληφθεί υπόψη ότι η Ουκρανία βρίσκεται ανάμεσα στις δέκα πρώτες χώρες αποστολής 

μεταναστών στον κόσμο και ότι το 4% του ΑΕΠ προέρχεται από εμβάσματα που οι μετανάστες 

στέλνουν στις οικογένειές τους (Ostapchuk, 2010), γίνεται φανερό ότι ο ρόλος των εμβασμάτων είναι 

μεγάλης σημασίας για την οικονομία της χώρας.  

Σύμφωνα με έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, υπολογίζεται ότι 

τα εμβάσματα που στέλνονται με επίσημους τρόπους ανέρχονται σε περίπου 400 εκατομ. δολάρια 

μηνιαίως, ενώ στις φτωχότερες περιοχές της χώρας, π.χ. στο Τερνοπίλ ή το Τσερνίβτσι, η αναλογία 

μεταξύ των επενδύσεων των μεταναστών και των ξένων επενδύσεων είναι 40:1 (Parhomenko, 2011).  

Άλλο πολυσυζητημένο στη βιβλιογραφία θέμα είναι οι τρόποι με τους οποίους επενδύονται ή 

αξιοποιούνται από τις οικογένειες τα εμβάσματα από τους συγγενείς τους στο εξωτερικό. Τα 

συμπεράσματα δείχνουν ότι τα περισσότερα χρήματα ξοδεύονται για να καλυφτούν οι πρώτες 

ανάγκες – για φαγητό, ρούχα, στέγαση, φάρμακα κτλ., ενώ κάποια επενδύονται σε ακίνητα, στην 

εκπαίδευση των παιδιών και πολύ σπάνια καταλήγουν σε επιχειρηματικές επενδύσεις (Kostiuk, 2010). 

Αποτελέσματα έρευνας σε Ουκρανούς μετανάστες στην Πορτογαλία έδειξαν ότι οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία μετανάστες στέλνουν περισσότερα από τους πιο νέους και αυτό οφείλεται σε οικογενειακές 

υποχρεώσεις (Ostapchuk, 2010). Ο αριθμός των παιδιών που έχουν μείνει στην Ουκρανία επίσης 

είναι μια αιτία για να στέλνονται περισσότερα εμβάσματα. Παρατηρήθηκε ότι τα νοικοκυριά που έχουν 

υψηλότερο εισόδηματεόνουν να επενδύουν μέρος των εμβασμάτων σε επιχειρήσεις, ενώ οι τα 

χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά λαμβάνουν και μικρότερα ποσά. Εάν οι μετανάστες έχουν περάσει 

περισσότερο ή λιγότερο χρόνο στο εξωτερικό δεν έχει μεγάλη σημασία για τα ποσά που στέλνουν – 

κάποιοι με το πέρασμα του χρόνου βρήκαν καλύτερες δουλειές και στέλνουν περισσότερα, ενώ σε 

άλλους με τον χρόνο αυξήθηκαν και τα έξοδα, οπότε δεν έχουν δυνατότητα να αυξήσουν το ποσό που 

στέλνουν στις οικογένειές τους (Ostapchuk, 2010). Γενικότερα το συμπέρασμα είναι ότι τα εμβάσματα 

βοηθάνε τις οικογένειες να καλύψουν τις ανάγκες τους και έχουν άμεση επίδραση στην μείωση της 

φτώχειας για σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις τα χρήματα 

καταναλώνονται και δεν χρησιμοποιούνται για ‘παραγωγικές’ επενδύσεις (Ostapchuk, 2010). 

Μια ανάλυση σε βάθος σχετικά με τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις από την αποστολή 

εμβασμάτων έκανε η Olga Kupets (2012) στα πλαίσια του προγράμματος CARIM East του 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στην Φλωρεντία. Στην έρευνα αυτή επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο 

μέρος των επίσημων εμβασμάτων προέρχεται από χώρες προορισμού όπως η Ρωσία, οι ΗΠΑ, η 

Γερμανία, η Ελλάδα και η Κύπρος . Αντίθετα, στην Πολωνία και άλλες γειτονικές χώρες που 
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συγκεντρώνουν μεγάλους αριθμούς Ουκρανών μεταναστών, δεν παρατηρείται αποστολή 

εμβασμάτων, επειδή πιθανώς τα χρήματα μεταφέρονται ανεπίσημα. Πάντως, τα νοικοκυριά από την 

περιοχή της Δυτικής Ουκρανίας λαμβάνουν πάνω από το μισό του συνόλου των εμβασμάτων, σε 

αντίθεση με τις περισσότερο ανεπτυγμένες ανατολικές περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία. Κατά 

μέσο όρο οι οικογένειες που δέχονται οικονομική στήριξη από το εξωτερικό είναι της μεσαίας και της 

κατώτερης μεσαίας τάξης και κατοικούν σε πόλεις εκτός της πρωτεύουσας.  Η Kupets (2012) εντόπισε 

επίσης ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις των εμβασμάτων στον τραπεζικό τομέα μετά το 2008, αλλά 

και στην κοινωνία γενικότερα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην αύξηση των τιμών των ακινήτων ως 

αποτέλεσμα των σκληρών επενδύσεων μέσω εμβασμάτων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να 

επιμηκύνει την αρχικά σχεδιασμένη για μικρότερες περιόδους παραμονή των μεταναστών στο 

εξωτερικό και παράλληλα δημιουργεί το έδαφος για περαιτέρω μετανάστευση. Επιπλέον, όπως 

προαναφέρθηκε, η αποστολή εμβασμάτων σε συνδυασμό με την μακροχρόνια παραμονή κάποιου 

μέλους της οικογένειας στο εξωτερικό, έχει αρνητική επιρροή στα παιδιά των μεταναστών και στις 

σχέσεις μέσα στην οικογένεια (Piperno 2011, Tolstokorova 2009a, 2010 a & b). Ένα άλλο «επικίνδυνο 

ηθικό πρόβλημα», όπως το αποκαλεί η Kupets (2012), είναι ότι εξασθενεί η πολιτική βούληση για 

απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, λόγω της επανάπαυσης στην οικονομική στήριξη μέρους του 

πληθυσμού από τα εμβάσματα που στέλνονται από το εξωτερικό.  

Στις θετικές επιτπώσεις των εμβασμάτων συγκαταλέγεται το γεγονός ότι τα κεφάλαια αυτά δεν 

συνεπάγονται δαπάνες, ενώ το εισόδημα των οικογενειών από τα εμβάσματα αυξάνουν το εθνικό 

εισόδημα εφόσον διεγείρουν τη ζήτηση και οδηγούν σε αύξηση της παραγωγής (Ostapchuk, 2010). 

Επιπλέον, τα εμβάσματα ελαφρύνουν κάπως το μεγάλο οικονομικό βάρος της ανεργίας και 

συμβάλουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μικρής κλίμακας: 60% των μεταναστών 

που επιστρέφουν και ανοίγουν μια μικρή επιχείρηση ή προεκτείνουν την ήδη υπάρχουσα το κάνουν 

με χρήματα που κέρδισαν στο εξωτερικό. Από την άλλη όμως τα εμβάσματα δε συνεισφέρουν άμεσα 

στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό, γεγονός που 

μακροπρόθεσμα αναμένεται να επιφέρει μείωση στα ασφαλιστικά και κοινωνικά ταμεία. Υπολογίζεται 

ότι εάν οι μισοί από τους μετανάστες εργάζονταν στην Ουκρανία το 2008 με το μέσο μισθό στη χώρα, 

θα είχαν συνεισφέρει στο προϋπολογισμό περίπου 1.5 εκατομ. δολάρια (Ostapchuk, 2010).  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι Ουκρανοί ερευνητές θεωρούν γενικότερα ότι η μετανάστευση 

έχει αντιφατικές συνέπειες για την Ουκρανία. Σύμφωνα με την άποψη της Ostapchuk (2010), οι 

θετικές επιτπώσεις των εμβασμάτων έως τώρα είναι σημαντικότερες  από τις αρνητικές, αλλά είναι 

άγνωστο ποιες θα έιναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες. Πάντως, το ουσιαστικότερο πρόβλημα 

παραμένει και η βασική αιτία της μετανάστευσης η, δηλαδή τα χαμηλά ημερομίσθια και η έλλειψη 

προοπτικής  στην Ουκρανία (Ostapchuk, 2010).  

 

2.7. Επιστροφή στην Ουκρανία  

 

Ως μετανάστευση επιστροφής (παλιννόστηση) εννοείται η επιστροφή πίσω στην Ουκρανία κυρίως με 

τρεις τρόπους: 1) με απόφαση του μετανάστη ή της οικογένειάς του με δικά τους οικονομικά μέσα, 2) 

μέσω προγραμμάτων – π.χ. πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής του ΔΟΜ, αλλά και 3) αναγκαστική 

επιστροφή με απέλαση από τη χώρα προορισμού. Η παλιννόστηση αποτελεί φαινόμενο ακόμα πιο 

‘αόρατο’ από την αποδημία. Σχετικά στοιχεία παρέχονται σε εκθέσεις του Διεθνούς Οργανισμού 

Μετανάστευσης και μη-κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς επίσης και από τις Αστυνομικές 

διευθύνσεις στις χώρες προορισμού όπου πραγματοποιούνται απελάσεις, αλλά και από εκτιμήσεις 

στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τους μετανάστες που επιστρέφουν με δικά τους μέσα. Οι 

προτάσεις των ερευνητών σχετικά συγκλίνουν στνα ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών στην Ουκρανία, 

στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος ώστε να μπορέσουν 
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να ανοίξουν μικρές επιχειρήσεις αυτοί που επιστρέφουν – κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα 

(Malynovska, 2012). Υπήρξαν κάποια σχέδια και υπηρεσίες για την επανένταξη Ουκρανών 

μεταναστών μετά από την επιστροφή τους, που όμως δενείχαν ιδιαίτερη επιτυχία, κυρίως επειδή δεν 

προέξυψε τελικά αρκετή ζήτηση για αυτές τις υπηρεσίες (συνέντευξη Ν1).  

Η αποστολή του ΔΟΜ στην Ουκρανία εφαρμόζει προγράμματα για επανένταξη των μεταναστών που 

επιστρέφουν από την Ιταλία, την Πολωνία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Μεγάλη Βρετανία, την 

Ελβετία, την Ιρλανδία, την Σλοβακία και την Λετονία, τα οποία λειτουργούν με συνεργασία του ΔΟΜ 

Ουκρανίας με την κυβέρνηση της εκάστοτε χώρας προορισμού. Ο ρόλος του ΔΟΜ είναι να παρέχει 

επαγγελματική εκπαίδευση και υποστήριξη στου επιστρέφοντες ώστε να ξεκινήσουν δικές τους 

επιχειρήσεις, αλλά και να τους παρέχει αν χρειάζονται ιατρική συμβουλευτική και θεραπεία, να τους 

βοηθήσει στην εύρεση κατοικίας, κλπ.. Από το 2004 έως το 2012 γύρω στους 400 παλιννοστούντες 

Ουκρανοί επωφελήθηκαν από τα πρόγραμματα αυτά του ΔΟΜ. Ανάμεσά τους δεν υπάρχουν άτομα 

που να επέστρεψαν από την Ελλάδα (εκτός από θύματα τράφικινγκ) (IOM – Ukraine, συνέντευξη 1). 

τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει προγράμματα οικειοθελούς επιστροφής από την 

Ελλάδα και το 2012 επιστρέψαν με αυτόν τον τρόπο στην Ουκρανία 57 άτομα, ενώ την ίδια χρονιά οι 

απελάσεις Ουκρανών έφτάσαν τις 115, σχεδόν διπλάσιες απ’ότι το 2010, όταν είχαν απελαθεί 65 

άτομα από την Ελλάδα προς την Ουκρανία (Γράφημα 1).   

Γράφημα 1. Απελαθέντες από την Ελλάδα, 2009-2012 

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία 

Εδώ και πάνω από πέντε χρόνια η ΜΚΟ Caritas στην Ουκρανία διεξάγει προγράμματα εθελούσιου 

επαναπατρισμού και επανένταξης Ουκρανών μεταναστών εργαζομένων σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της οργάνωσης 
1
, στην Ουκρανία λειτουργεί δίκτυο σε 15 

περιφέρειες με κεντρικά γραφεία στο Λβοβ. Ο στόχος της επανένταξης επιτυγχάνεται μέσω της 

παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, πληροφόρησης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής και οικονομικής 

βοήθειας. Σύμφωνα με την εμπειρία της οργάνωσης, οι περισσότεροι Ουκρανοί που επιστρέφουν δεν 

έχουν πετύχει το στόχο τους (να αποταμιεύσουν αρκετά χρήματα ώστε να αγοράσουν σπίτι, ή για την 

εκπαίδευση των παιδιών, κτλ) και υποχρεώνονται να γυρίσουν πίσω, επειδή δεν είχαν άλλη επιλογή – 

π.χ. λόγω προβλημάτων υγείας ή επειδή έχασαν την δουλειά τους.  

 

                                                      
1
 http://caritas-ua.org/index.php?option=com_content&task=view&id=468, Accessed 30/03/2013. 

http://caritas-ua.org/index.php?option=com_content&task=view&id=468
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3. Μετανάστευση των Ουκρανών στην Ελλάδα 

 

3.1. Χαρακτηριστικά της Ουκρανικής μετανάστευσης στην Ελλάδα 

 

Η Ουκρανική μετανάστευση προς την Ελλάδα κατα τη δεκαετία του 1990 ακολούθησε χαρακτηριστική 

πορεία, κινούμενη από παρόμοιες αιτίες με μεγάλο μέρος των μεταναστεύσεων από τα υπόλοιπα 

πρώην κομμουνιστικά κράτη. Στους παράγοντες ‘έλξης’ συγκαταλέγονται η ζήτηση φτηνού εργατικού 

δυναμικού στην άτυπη αγορά εργασίας, καθώς και οι περιοριστικές μεταναστευτικές πολιτικές των 

κρατών της Δυτικής Ευρώπης (Castles και Miller, 2003 στο Νικόλοβα και Μαρούφωφ, 2010). Η 

Ελλάδα, αν και δεν αποτελεί βασικό προορισμό για τους Ουκρανούς, υπήρξε μια από τις πρώτες 

χώρες προς τις οποίες κατευθύνθηκαν γύρω στα μέση της δεκαετίας των 1990, ακριβώς μετά την 

απελευθέρωση του καθεστώτος εξόδου από την Ουκρανία. Επίσης, η Ελλάδα εμφανίζεται ήδη από το 

1997-1998 στις Ουκρανικές  στατιστικές ως μια από τις χώρες όπου εργάζονται πολλοί νόμιμοι 

μετανάστες. Ο συνηθέστερος τρόπος εισόδου στην Ελλάδα ήταν με τουριστική βίζα, τη διάρκεια 

ισχύος της  οποίας στη συνέχεια παραβίαζαν, παραμένοντας προκειμένου να εργαστούν στη άτυπη 

αγορά εργασίας. Με τα προγράμματα νομιμοποιήσεων από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, πολλοί 

Ουκρανοί κατάφεραν να αποκτήσουν άδεια διαμονής, οι περισσότερες από τις οποίες εκδόθηκαν για 

εξαρτημένη εργασία. Γενικά, κατά την δεκαετία του 1990 έχουμε έντονο το παράγοντα της έλξης για 

μια καινούρια ζωή σε Δυτικό κράτος και τον παράγοντα της ώθησης από την Ουκρανία, όπου δεν 

υπήρχε εργασία και προοπτικές εξέλιξης.  

Χάρτης 2. Διαδρομές των Ουκρανών μεταναστών προς τις Ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα  

Πηγή: i-Map Interactive Map of Migration by ICMPD, http://www.imap-migration.org/ 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1990 έλαβε χώρα το πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης μεταναστών που 

μέχρι τότε διέμεναν και εργαζόντουσαν στην Ελλάδα χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Το αποτέλεσμα 



Ουκρανική Μετανάστευση στην Ελλάδα   

17 

του ελλείματος της μεταναστευτικής πολιτικής μέχρι το 1998 ήταν η θεσμική αφάνεια των μεταναστών 

και η απασχόληση τους στην παραοικονομία. Με τη διαδικασία νομιμοποίησης έγινε ξαφνικά ορατός ο 

αριθμός των ανθρώπων που εργαζόντουσαν επί χρόνια χωρίς δικαιώματα και υποχρεώσεις προς το 

κράτος. Οι Ουκρανοί που έκαναν αίτηση για την λεγόμενη Λευκή κάρτα (το πρώτο στάδιο της 

νομιμοποίησης) το 1998 ήταν συνολικά 9.821 άτομα, πέμπτη κατά σειρά εθνικότητα ή 2.6% του 

σύνολου των αλλοδαπών που έκαναν αίτηση για νομιμοποίηση (Baldwin-Edwards & Kraler, 2009).  

Για να αποκτήσουν άδεια παραμονής ή Πράσινη κάρτα (το δεύτερο στάδιο), οι μετανάστες έπρεπε να 

είχαν καταθέσει τα χαρτιά τους για Λευκή κάρτα ή να πληρούσαν τους όρους για αυτήν. Οπότε, στο 

δεύτερο στάδιο 5.896 Ουκρανοί τελικά κατέθεσαν αίτηση για Πράσινη κάρτα ή 2.8% του συνόλου των 

αλλοδαπών (ο.π.), ενώ μετέπειτα μπορούσαν και έπρεπε να ανανεώνουν τις άδειές τους πληρώντας 

τις κατάληλες προϋποθέσεις. Τρία χρόνια αργότερα – το 2001, ψηφίστηκε νέος νόμος για τη 

μετανάστευση ο ποίος προέβλεπε ένα ακόμη πρόγραμμα νομιμοποίησης μεταναστών, οι οποίοι 

έπρεπε να καταθέσουν αρχικά τα χαρτιά τους στα γραφεία των δήμων για την έκδοση άδειας 

εργασίας και με την βεβαίωση που τους χορηγούνταν να προχωρήσουν σε αίτηση για άδεια 

παραμονής. Η περίπλοκη αυτή διαδικασία προκάλεσε πλήρες χάος στις τοπικές υπηρεσίες που 

χρίστηκαν υπεύθυνες για την επεξεργασία των εγγράφων και - το σημαντικότερο - δεν είχε τα 

αναμενόμενα αποτελεσμάτα. Με το τρίτο πρόγραμμα νομιμοποίησης που προβλεπόταν από το νόμο  

3386/2005, κατέθεσαν συνολικά 3.677 Ουκρανοί (2.731 γυναίκες και 946 άνδρες) ή 3.8% του 

σύνολου (στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών στο Baldwin-Edwards/Kraler, 2009). Τέλος, το 2007 

μόλις 182 Ουκρανοί νομιμοποιήθηκαν με τον Ν. 3536/2007, ο οποίος έδινε την δυνατότητα για την 

απόκτηση άδειας παραμονής αορίστου χρόνου σε πολίτες τρίτων χωρών μετά από δέκα συναπτά έτη 

νόμιμης παραμονής.   

Οι περισσότεροι Ουκρανοί στην Ελλάδα κατάγονται από τη Δυτική Ουκρανία - Λβοβ, Ιβανο-

Φρανκόβσκ, Uzhhorod, αλλά και από τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας (Συνέντευξη 

N4, Rovenchak/Volodko, 2010, Levchenko, 2010). Σύμφωνα με τα στοιχεία της προηγούμενης 

Απογραφής, το 2001 στην Ελλάδα διέμεναν πάνω από 13.500 Ουκρανοί πολίτες. 60% από αυτούς 

βρίσκονταν στην Αττική, ενώ σημαντικές συγκεντρώσεις παρουσιάζονταν επίσης στην κεντρική 

Μακεδονία, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, γεγονός που φαινόταν να μην έχει αλλάξει τουλάχιστον 

ως το 2007 (Νικόλοβα & Μαρούφωφ, 2010). Στην περίπτωση της Ουκρανίας μπορούμε να μιλήσουμε 

για κατεξοχήν γυναικεία μετανάστευση, κάτι που δεν έχει αλλάξει από τις πρώτες αφίξεις Ουκρανών 

την δεκαετία του 1990 έως σήμερα.  

Γράφημα 2. Βασικοί τύποι αδειών παραμονής Ουκρανών μεταναστών ανά φύλο, 2011 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών  

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2011 βρίσκονταν σε 

ισχύ συνολικά 16.570 άδειες παραμονής σε Ουκρανές (81%) και 3.685 σε Ουκρανούς (19%). Οι 

περισσότερες από αυτές είχαν εκδοθεί για εξαρτημένη εργασία - 7.736, από τις οποίες 6.257 σε 

γυναίκες και 1.479 σε άνδρες. Η αμέσως επόμενη πολυπληθέστερη κατηγορία ήταν οι άδειες 

παραμονής συζύγων Ελλήνων πολιτών, γύρω στις 5.500 συνολικά, οι 5.000 από τις οποίες είναι σε 

Άνδρες Γυναίκες 
Εξαρτημένη 
εργασία 
 
Αόριστης ή 10ετούς 
διάρκειας 
 
Σύζηγοι πολιτών 
κρατών-μελών ΕΕ 
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γυναίκες. Επίσης, με το Νόμο 3731/2008 έχουν εκδοθεί 1.089 άδειες δεκαετούς διάρκειας (845 σε 

γυναίκες), ενώ με το Νόμο 3386/05 εκδόθηκαν 861 άδειες αόριστης διάρκειας (676 σε γυναίκες). 

Τέλος, βάσει του Π.Δ. 131/06 (‘Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ 

σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης’) στα τέλη του 2011 βρίσκονταν σε ισχή 1.317 

άδειες παραμονής αυτής της κατηγορίας, όπου ο αριθμός των γυναικών  και των ανδρών δεν 

παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση (συγκεκριμένα 796 σε γυναίκες και  521 σε άνδρες). 

Πίνακας 1. Άδειες παραμονής σε ισχύ Ουκρανών πολιτών στην Ελλάδα, 2005-2012 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 20.854 22.295 22.995 22.210 22.178 21.523 20.959 16.698 

 

 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας 

Γράφημα 3. Άδειες παραμονής Ουκρανών μεταναστών στην Ελλάδα, 2005-2012  

 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών  

Οι εκτιμήσεις που δίνουν οι μεταναστευτικές κοινότητες για τον αριθμό των Ουκρανών στην Ελλάδα 

δεν απέχουν πολύ από τα επίσημα στοιχεία. Κάποιοι κάνουν λόγο για 30,000 άτομα με την 

επισήμανση ότι αρκετοί Ουκρανοί έχουν πάρει την ελληνική υπηκοότητα, καθώς και άδειες δεκαετούς 

διάρκειας, ενώ γύρω στους 5.000 υπλογίζονται όσοι κατοικούν και εργάζονται χωρίς χαρτιά 

(Συνετέυξεις Ν6 και Ν7). Η εκτίμηση της Ουκρανικής Πρεσβείας είναι ότι υπάρχουν 3.000 άτομα χωρίς 

χαρτιά
2
.   

 

 

                                                      
2
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/blshst_ukranskih_trudovih_mgrantv_u_grets_gotov_povernutisya_v_ukranu__

_mzs_952970 
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3.2. Οικονομική κρίση και τάσεις επιστροφής  

 

Στο μεταξύ, η φάση ακμής της οικονομίας έχει παρέλθει και τα πρώτα σημάδια της κρίσης γίνοται 

σταδιακά ορατά ήδη από το δεύτερο μισό της περασμένης δεκαετίας, ιδιαίτερα σε κάποιους κλάδους 

όπως η οικοδομή. Από το 2007-2008 ξεκινάει μία τάση επιστροφής των Ουκρανών μεταναστών και 

εκείνη την περίοδο περίπου σχεδόν σταματούν τα νέα μεταναστευτικά ρεύματα από την χώρα 

προέλευσης - με εξαίρεση περιπτώσεις όπου συγγενείς μεταναστών που έρχονται προκειμένου να 

εργαστούν για περιορισμένο διάστημα στην Ελλάδα, που όμως δε συνιστούν εντελώς καινούριες 

αφίξεις (Levchenko, 2010). Από το 2010, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα γίνεται έντονα αισθητή με 

συνέπειες στην αγορά εργασίας, π.χ. συγκεκριμένα στο κλάδο της οικοδομής, όπου εργάζονταν οι 

περισσότεροι άνδρες από την Ουκρανία οι οποίοι έχασαν τις δουλειές τους ή μειώθηκαν σημαντικά οι 

αμοιβές.  

Η παύση της Ουκρανικής μετανάστευσης προς την Ελλάδα ήδη από το 2008 ερμηνεύεται επιπλέον 

από το γεγονός ότι την περίοδο εκείνη το καθεστώς έκδοσης βίζας έγινε πιο αυστηρό με αποτέλεσμα 

να περιοριστεί ο αριθμός των νεοεισερχομένων. Επιπλέον, οι απαρχές των τάσεων επιστροφής στην 

Ουκρανία σχετίζονται με τη σταθεροποίηση της Ουκρανικής οικονομίας και της αύξησης των μισθών, 

καθώς επίσης και με τη δυνατότητα για τις γυναίκες να πάρουν σύνταξη εκεί, κάτι που ήταν αδύνατο 

στην Ελλάδα (Νικολοβα & Μαρουφωφ, 2010). Επιπρόσθετα, μπορεί να επισημανθεί ότι τα γενικά 

χαρακτηριστικά της μετανάστευσης από την Ουκρανία μάλλον αλλάζουν συνολικά και οι νέοι και 

μορφωμένοι Ουκρανοί που επιθυμούν να εργαστουν ή και να σπουδάσουν στο εξωτερικό δεν 

στοχεύουν στην Ελλάδα ως χώρα προορισμού.  

Υπάρχουν ενδειξεις ότι κυρίως γυναίκες απασχολούμενες σε οικιακές εργασίες που ήρθαν στην 

Ελλάδα την δεκαετία του 1990 δεν έχουν την τάση να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους ή, στο 

βαθμό που το είχαν κάνει, πολλές από αυτές ξαναήρθαν στην Ελλάδα για δουλειά (Levchenko, Κ. 

2010). Ωστόσο μεταγενέστεροι μετανάστες, που ήρθαν την περίοδο 2006-2007, έμειναν για μικρό 

χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και επέστρεψαν πίσω σχεδόν όλοι τους, ενώ οι άνδρες γενικά 

συνήθως έχουν περάσει κατά μέσω όρο γύρω στα τρία χρόνια στην Ελλάδα και όχι παραπάνω (ο.π.). 

Μια εξήγηση για τέτοιες κατά φύλο διαφοροποιήσεις σχετικά με την απόφαση επιστροφής, οφείλεται 

εν μέρει στο γεγονός ότι πολλές γυναίκες από την Ουκρανία έχουν παντρευτεί με Έλληνες, κάτι που 

προκύπτει από τα στοιχεία για μεικτούς γάμους της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και από τις προκαταρκτικές 

συνεντεύξεις με οργανώσεις μεταναστών (συνεντεύξεις Ν6 και Ν8).  

Καθώς η οικονομική κρίση εντείνεται από το 2010 και μετά, γίνεται όλο και δυσκολότερο ειδικά για 

τους άνδρες να κρατήσουν τις δουλειές τους ή να βρουν καινούριες. Αυτός είναι και ο λόγος που 

πολλές οικογένειες φεύγουν για την Ουκρανία. Σύμφωνα με τα λεγόμενα εκπροσώπου Ουκρανικής 

οργάνωσης στην Αθήνα, μπορεί κανείς να διακρίνει διάφορες περιπτώσεις και στρατηγικές που 

ακολουθούν οι οικογένειες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην κρίση, αλλά και να διατηρήσουν την 

αξιοπρέπειά τους (Συνέντευξη Ν6). Για παράδειγμα, έγινε αναφορά στη ιστορία μιας οικογένειας, 

όπου ο άνδρας έστειλε την οικογένειά του πίσω στην Ουκρανία για δυο λόγους: επειδή δεν μπορούσε 

να τους συντηρήσει εδώ, ενώ στην Ουκρανία το παιδί του δεν θα μεγάλωνε με το στίγμα ότι είναι 

παιδί μεταναστών, αλλά ταυτόχρονα ο ίδιος κατέθεσε τα χαρτιά του για να πάρει υπηκοότητα και στην 

Ελλάδα. Αναφέρθηκε επίσης ότι έχει παρατηρηθεί η τάση όπου μικτές οικογένειες - δηλαδή Ουκρανές 

με τους Έλληνες συζύγους τους – να κατευθύνονται στην Ουκρανία με σκοπό την εγκατάσταση 

(συνέντευξη Ν6). 

Ένα από τα βήματα που ακολουθούνται ωστε να προετοιμαστεί η ομαλή επιστροφή στην Ουκρανία, 

συνηθισμένη οικογενειακή στρατηγική είναι να στείλουν τα παιδιά τους σε Ουκρανικό σχολείο στην 

Αθήνα για να μάθουν την γλώσσα και να πάρουν κάποιο πτυχίο, έτσι ώστε όταν επιστρέψουν τα 

παιδιά θα είναι κάπως πιο προετοιμασμένα για το νέο περιβάλλον. Στην Αθήνα υπάρχουν τρία 

κυριακάτικα σχολεία, καθώς και ένα που λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση με πλήρες πρόγραμμα 
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μαθημάτων στα Ουκρανικά. Από το 2008, το Ουρανικό Υπουργείο Παιδείας το οποίο σύστησε το 

Διεθνές Ουκρανικό Σχολείο στο Κίεβο στέλνει εξεταστές δύο φορές το χρόνο για να πιστοποιήσουν 

την πρόοδο των μαθητών και να χορηγήσουν τα ανάλογα πτυχία.  

Ορισμένες οικογένειες που επέστρεψαν στην Ουκρανία ενδέχεται να μην μπορούν να 

προσαρμοστούν ψυχολογικά και τελικά να ξαναγυρίσουν στην Ελλάδα (συνέντευξη Ν6). Πολλοί από 

αυτούς που φεύγουν έχουν άδειες παραμονής, συχνά  δεκαετούς διάρκειας, οπότε έχουν κάποιο 

χρονικό περιθώριο να δοκιμάσουν την τύχη τους στην Ουκρανία και να αποφασίσουν αν θα 

ξαναεπιστρέψουν στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που επιστρέφουν στην 

Ουκρανία, τείνουν, μετά από κάποιο σχετικά σύντομο διάστημα να γυρίσουν στην Ελλάδα, επειδή 

εδώ έχουν συνηθίσει και έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν σε σπίτια έναντι αμοιβής γύρω στα 400 

ευρώ το μήνα (Συνέντευξη Ν4). Για τις νεότερες κοπέλες τα πράγματα είναι ωστόσο διαφορετικά – 

είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις όταν κάποιες εργάζονται ως εσωτερικές, επειδή εάν δεν καταφέρουν 

να βρουν «εξωτερική» εργασία προτιμάνε να φύγουν για την πατρίδα τους και από εκεί να 

ξαναμετακινηθούν – είτε στην Πολωνία σε εποχιακές αγροτικές δουλειές, είτε στην Ρωσία για μπέιμπι-

σίτινγκ ή οικιακή βοήθεια (Συνέντευξη Ν4).   

Οι εκπρόσωποι των Ουκρανικών οργανώσεων (συνέντευξη Ν6) επεσήμαναν διάφορους λόγους για 

τους οποίους οι μετανάστες διστάζουν να επιστρέψουν στην Ουκρανία. Μεγάλο ρόλο παίζει ο 

ψυχολογικός παράγοντας, λόγω της συνήθειας να ζούν σε περιβάλλον με διαφορετικά πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά και την αδυναμία να φανταστούν την επιτυχή προσαρμογή τους πίσω στην Ουκρανία. 

Επιπλέον, τόσο στις συνεντεύξεις που διεξήχθηκαν στην Αθήνα, όσο και στη βιβλιογραφία, όπως 

είδαμε πρωτύτερα, η επιστροφή στην Ουκρανία είναι προβληματική λόγω του δυσμενούς οικονομικού 

περιβάλλοντος για την ανάπτυξη μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων. 

 

3.3. Απασχόληση, ανεργία και κοινωνική ασφάλιση 

 

Σύμφωνα με στοιχεία των Ερευνών Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο 2007-2012, οι 

Ουκρανοί απασχολούνταν μέχρι το 2010 κυρίως στους κλάδους της οικιακής εργασίας και των 

κατασκευών. Έως το 2010, παρουσίαζαν υψηλά ποσοστά απασχόλησης στις οικιακές εργασίες 

(52%), ενώ ακολουθούσαν το εμπόριο και οι επισκευές οχημάτων (17.4%), η εργασία σε ξενοδοχεία 

και χώρους εστίασης (17.4%) και οι κατασκευές (10.2%). Χαρακτηριστικό είναι ότι δύσκολα αλλάζουν 

κλάδο εργασίας, μένουν σταθερά στους ίδιους κλάδους, με εξαίρεση μια μικρή αύξηση της 

απασχόλησής στον κλάδο της εστίασης και τις υπηρεσίες παροχής καταλύματος από το 2008 και 

μετά. Ο αριθμός των εργαζομένων και ο αριθμός των ασφαλισμένων σε κοινές επιχειρήσεις σύμφωνα 

με τα στοιχεία του ΙΚΑ για το 2007 σχεδόν συμπίπτουν, το οποίο δείχνει ότι οι περισσότεροι Ουκρανοί 

είναι ασφαλισμένοι και εργάζονται νόμιμα. 

Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα των Ψημμένου & Σκαμνάκη (2008), η έλλειψη νομιμοποιητικών 

εγγράφων είναι ύψιστης σημασίας αναφορικά με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας όπου 

κατευθύνονται οι μετανάστες και στην τελική απορρόφηση των γυναικών στον τομέα της οικιακής 

εργασίας. Κάποιες γυναίκες, αρχικά, δεν ήξεραν ότι έπρεπε να πληρώνουν ένσημα, ή σε κάποιες 

περιπτώσεις δεν μπορούσαν να εγγραφούν στους καταλόγους του ΙΚΑ ως οικιακή βοηθοί. Το 

πρόβλημα με τα ένσημα εμφανίζεται επίσης όταν οι γυναίκες θέλουν να μεταβάλουν το καθεστώς 

εργασίας τους και από ‘εσωτερικές’ να απασχοληθούν σε εξωτερική εργασία. Γενικότερα, οι 

μετανάστριες από την Ουκρανία προσπάθησαν να νομιμοποιηθούν και οι περισσότερες εκτιμήσεις 

συμφωνούν στο γεγονός ότι η Ουκρανική κοινότητα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σχετικά μικρά 

ποσοστά μεταναστών χωρίς έγγραφα. Παρά την μεταβαλλόμενη νομοθεσία και την δυσκίνητη 

γραφειοκρατία, κάποιοι κατάφεραν να βγάλουν άδειες παραμονής για δεκαετούς ή και αόριστης 

διάρκειας. Παρ’όλα αυτά για τις γυναίκες που εργάζονται ως οικιακές είναι πιο δύσκολο να 
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διατηρήσουν την νομιμότητά τους εφόσον αυτή εξαρτάται από τις ασφαλιστικές εισφορές. Στις 

συνεντεύξεις με οργανώσεις μεταναστών αναφέρθηκε ότι οι μετανάστες έχουν σταματήσει να 

πληρώνουν σχεδόν όλοι τα ένσημα, ενώ οι εργοδότες δεν πληρώνουν με το σύστημα του 

εργοσήμου
3
.  

«Σ5.: Ποιός μπορεί να το αγοράσει το εργόσημο?! 

Μ.Ν.: Οι εργοδότες. 

Σ5: Δεν το κάνουν αυτό.  

Μ.Ν.: Για ποιό λόγο δεν το κάνουν? 

Σ5: Κάθε εργοδότης λέει ‘και σ’ εμένα κόψανε λεφτά, δεν έχω, δεν αγοράζω και σ’ 

εσένα’... Eγώ μπορώ να πω ότι όσο ακούω – αυτοί που είχαν ή που τους πλήρωναν οι 

εργοδότες ΙΚΑ και είχαν ένσημα, τώρα πια δεν έχουν. Ή αυτοί που είχαν και ήταν πολύ 

σταθεροί, τους έχουν μειώσει πάρα πολύ, δηλαδή τους έχουν μειώσει τόσο που δεν 

βγαίνει.» (Συνέντευξη Ν5) 

 

«Όταν ήταν αυτοασφάλιση κάποτε, ήταν πιο εύκολο, επειδή εντάξει, να πουμε και εκεί, 

μήπως και ψεύτικος ο εργοδότης. Αλλά τουλάχιστον πληρούσε ΙΚΑ, είχε ασφάλιση. 

Λόγω του εργόσημου, είναι χειρότερο. Είναι πάρα πολύ χειρότερο. Γιατί οι Έλληνες δεν 

θέλουν να αγοράσουν εργόσημο, δεν θέλουν λόγω – να σου πώ, φόβο? Φόβο από την 

εφορία μην φανούν οι ίδιοι?, δεν μπορώ να ξέρω. Κάποιοι δεν ξέρουν τι είναι, δεν θέλουν 

να μάθουν, αλλά λένε είναι μπλέξιμο, τρίτοι δεν έχουν χρόνο, διάφορα. Δικαιολογίες 

διάφορες» (Συνέντευξη Ν4). 

 

Η νομοθεσία σχετικά με το εργόσημο από τις μαρτυρίες των προκαταρκτικών συνεντεύξεων φαίνεται 

ότι δεν λειτουργεί. Σε συζήτηση με ανώτατο στέλεχος του Δήμου Αθηνών και του Συμβούλιου ένταξης 

μεταναστών του Δήμου Αθηνών, υπογραμμίστηκαν τα προβλήματα σχετικά με τη διαδικασία 

αναφοράς θεμάτων που αφορούν στους μετανάστες: 

 

«τα προβλήματα που έρχονται σε μας και μέσω του συμβούλιου ένταξης μεταναστών, 

δηλ. κάνουμε επικοινωνία με το υπουργείο εργασίας προκειμένου να τους θέσουμε το 

θέμα των εργοσήμων. Ότι έρχεται από τις ίδιες τις κοινότητες των μεταναστών, στο οποίο 

εντοπίζουμε ένα γενικότερο ζήτημα προσπαθούμε να το αναδεικνύουμε προς το κέντρο 

λήψης αποφάσεων. Το οποίο πρέπει πάντα να συνδέεται με την ενταξιακή διαδικασία σε 

πολιτειακό επίπεδο» (Συνέντευξη Ν9). 

 

Επίσης, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια φαίνεται ότι στο κλάδο της εσωτερικής οικιακής εργασίας έχουν 

κατασταλάξει τα πράγματα – οι μισθοί κυμαίνονται μεταξύ 400-500 ευρώ, ενώ όσες μετανάστριες 

πήραν την απόφαση να εργαστούν σε εξωτερικές δουλειές το έκαναν πριν χρόνια είτε λόγω του ότι 

είχαν εδώ την οικογένειά τους, είτε λόγω της νεαρής τους ηλικίας και της επιθυμίας για ανεξαρτησία 

σχετικά με το χώρο και τη διαχείριση του χρόνου τους. Σήμερα μόνο οι πιο ηλικιωμένες μετανάστριες 

εργάζονται ως οικιακές. Τόσο από τις συνεντεύξεις με φορείς όσο και από τη βιβλιογραφία, η δουλειά 

της «εσωτερικής» οικιακής βοηθού περιγράφεται ως περισσότερο ψυχοφθόρα, αλλά όχι πιο δύσκολη 

σωματικά κάποιες φορές. Στην αρχική φάση όμως, οι γυναίκες που εντάχτηκαν ως εσωτερικές σε 

οικιακές εργασίες  στην Ελλάδα ενδιαφέρονταν να έχουν σταθερό μισθό, μονιμότητα και ελάχιστες 

                                                      
3
 «Με τη διάταξη του άρθρου 24 του ν. 3863/10 εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσμός του "εργοσήμου". Με το 

εργόσημο επέρχεται σημαντική αλλαγή στον τρόπο αμοιβής και ασφάλισης του κατ' οίκον απασχολούμενου 

προσωπικού, που παρέχει εξαρτημένη εργασία και αμείβεται με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο που 

καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ. Το ίδιο ισχύει και για τους απασχολούμενους ως εργάτες γης σε 

εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ... Το εργόσημο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη χρηματική 

αξία στην οποία περιλαμβάνονται το ποσό της αμοιβής του εργαζομένου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του 

οικείου ασφαλιστικού φορέα». Γαμβρούδη, Β. (Νοέμβριος 2011) στο περιοδικό Επιθεώρησις ΙΚΑ 

Ασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου, Accessed 28/04/2013: 

http://www.eaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4315%3A2011-11-02-13-07-

44&catid=244%3A-2009&Itemid=285&lang=el 
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απαιτήσεις για την γνώση της γλώσσας. Οι «εξωτερικές» εργασίες χαμηλού κύρους βρίσκονταν πιο 

εύκολα πριν από 8-10 χρόνια, οπότε και οι κοπέλες τότε είχαν την δυνατότητα να νοικιάζουν 

διαμέρισμα. Τώρα, η κατάσταση έχει αλλάξει και τα μεροκάματα για τις κοπέλες που καθάριζαν σπίτια 

έχουν μειωθεί λόγω της κρίσης, ενώ στην περίπτωση που δεν τα βγάζουν πέρα προτιμούν να φύγουν 

στην Ουκρανία παρά να ψάξουν για εσωτερική εργασία. Οι εργοδότες, από την πλευρά τους, 

προτιμούν τις εσωτερικές για διάφορους λόγους (Συνέντευξη 4), ωστόσο αυτές δεν είναι πλέον 

ελκυστικές για τις μετανάστριες, όπως χαρακτηριστικά διατυπώνεται στο παρακάτω απόσπασμα.  

 

«Όταν η μαμά εδώ δούλευε να σπουδάσει παιδιά στην Ουκρανία, παιδιά σπουδάσανε, 

πήρανε πτυχίο και ας πούμε δεν υπάρχει δουλειά. Μαμά δεν θέλει που κόρη να κάνει 

ίδιος δρόμος όπως έκανε μάνα. Καλύτερα μάνα εδώ να δουλεύει παραπάνω, να στείλει 

χρήματα εκεί, δεν θέλει η κόρη της να έρθει εδώ σαν υπηρέτρια, σαν οικιακός βοηθός. 

Όχι επειδή δεν έχουν ανάγκη, αλλά έχει αλλάξει η ψυχολογία τους. ‘Εγώ δοκίμασα, τα 

παιδιά μου δεν θέλω.’ Όμως έρχονται κάποιοι που πραγματικά είναι φτωχοί, μη τυχόν και 

κάποιος αρρωστήσει στην οικογένεια και χρειάζονται παραπάνω χρήματα, τότε έρχονται 

κοπέλες από εκεί, ναι.»  (Συνέντευξη Ν4) 

 

3.4. Προοπτικές της μετανάστευσης από την Ουκρανία στην Ελλάδα 
και πολιτικές θεωρήσεων εισόδου 

 

Ενδιαφέροντα στοιχεία από συμβουλευτικό κέντρο για κατοίκους της Δυτικής Ουκρανίας που 

επιθυμούν να μεταναστεύσουν δείχνουν ότι υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον από την πλευρά των 

Ουκρανών για την Ελλάδα την περίοδο από τον Ιανουάριο 2006 έως τον Ιανουάριο του 2013 ακόμα 

και αν συγκριτικά με άλλες χώρες η Ελλάδα δεν είναι στις πρώτες προτιμήσεις τους. Δεν υπάρχουν 

στοιχεία εάν οι άνθρωποι που στράφηκαν στο συμβουλευτικό κέντρο έχουν όντως πραγματοποιήσει 

την πρόθεσή τους να μεταναστεύσουν και για το προορισμό τους. 

Τα στοιχεία, τα οποία μας παραχωρήθηκαν ευγενικά από το ΔΟΜ Κιέβου και από το ίδιο το Κέντρο 

στο Τερνοπιλ, αφορούν στο δημογραφικό προφίλ των ατόμων που ζήτησαν πληροφόρηση και για τα 

ενδιαφέροντά τους σε σχέση με μια πιθανή μετανάστευση. Το Συμβουλευτικό Κέντρο (Centre for 

Migrant Advice) αποτελούσε τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου οκτώ παρόμοιων κέντρων σε ολόκληρη 

την Ουκρανία (σε Κίεβο, Οδησσό, Τερνοπίλ, Kharkiv, Uzhhorod, Λβοβ, και δυο στη Vinnytsia), 

ξεκίνησε από το διαχειριζόμενο από το ΔΟΜ πρόγραμμα Capacity Building in Migration Management 

Program (CBMMP) που λειτούργησε έως το 2005. Αυτά τα κέντρα επικεντρώθηκαν στις ανάγκες των 

δυνητικών μεταναστών με βασικό ρόλο τους να δίνουν έγκυρες πληροφορίες για εργασία, σπουδές 

και ταξίδια στο εξωτερικό. Στόχος ήταν η απόφαση που θα πάρει ο δυνητικός μετανάστης να 

βασίζεται σε αξιόπιστες πληροφορίες και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι της μετανάστευσης 

αναφορικά με την επαφή με μια άλλη κουλτούρα, με τη ζωή μακριά από την οικογένεια και τους 

φίλους και με την άγνοια της νομοθεσίας στο κράτος υποδοχής,.  

Αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο το κέντρο στο Τερνοπίλ, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο και πιο 

δραστήριο, λόγω του ότι εκεί λειτουργεί ανοιχτή γραμμή για πληροφορίες. Από τις αρχές του 2006 και 

μέσα στα επόμενα επτά χρόνια, 2.052 άτομα ήρθαν σε επικοινωνία με το Κέντρο στο Τερνοπίλ για να 

ζητήσουν ενημέρωση για την Ελλάδα. Ο αριθμός αυτός είναι συγκριτικά πολύ μικρός, έχοντας υπ’οψη 

ότι στα πλαίσια ενός έτους μόνο (Ιούνιος 2011-Ιούλιος 2012), το κέντρο παρείχε συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε συνολικά 18.500 άτομα.  

Από τους Ουκρανούς που ενδιαφέρθηκαν για την Ελλάδα οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι ήταν 

γυναίκες (1.434, και μόλις 618 άνδρες), κάτοικοι μεγάλων πόλεων (1.763), ενώ τα 2/3 ήταν 

εργαζόμενοι (1.326) και τα υπόλοιπα 648 άτομα ήταν άνεργοι.  Η μεγάλη πλειοψηφία των 
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ενδιαφερομένων ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-35 ετών, με τεχνική εκπαίδευση ως επί το πλέιστον, 

ενώ 28% είχαν αποφοιτήσει από πανεπιστήμια. Τα σχέδια τους ήταν να βρουν προσωρινή εργασία, 

αλλά όχι εποχιακή. Τα αιτήματά τους προς το Κέντρο αφορούσαν επαφές με πρεσβείες και άλλες 

οργανώσεις (71%) ή να ρωτήσουν για ζητήματα σχετικά με εργασία (70%), αλλά δεν ήταν λίγοι και 

εκείνοι που ζήτησαν πληροφορίες για το θέμα του τράφικινγκ (41%) ή ακόμη και για τουρισμό (16%). 

Από του πελατές του γραφείου που αναζήτησαν πληροφορίες για εργασία, συγκεκριμένα 

ενδιαφέρθηκαν για τον κλάδο της αλιείας και της ναυτιλίας, αλλά και ένα μικρό ποσοστό για την 

φροντίδα ηλικιωμένων και παιδιών. Στους υπαλλήλους απαγορεύεται να δίνουν οποιεσδήποτε 

πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις διαμεσολάβησης, να ζητάνε ονόματα και να συνεργάζονται με 

τέτοιες εταιρίες (συνέντευξη Ν2).  

Συγκεκριμένα, οι συμβουλές προς τους δυνητικούς μετανάστες που ενδιαφέρθηκαν για εργασία στην 

Ελλάδα σχετίζονται με πρακτικά ζητήματα, όπως π.χ. το να έχουν αρκετά χρήματα ώστε να 

αντιμετωπίσουν πιθανές δυσκολίες στο μέλλον, πληροφορίες σχετικά με τα τηλέφωνα και την 

επικοινωνία με τα Ουκρανικά προξενεία στην χώρα και ΜΚΟ που βοηθούν τους μετανάστες στην 

Ελλάδα, για τους Ουκρανικούς συλλόγους στην Ελλάδα, για τα δικαιώματα των εργατών στο 

εξωτερικό γενικώς. Επίσης, συνιστούν στους πελάτες τους να κάνουν φωτοτυπίες από όλα τα 

ταξιδιωτικά έγγραφα, την ταυτότητα και τη βίζα, να τα πάρουν μαζί τους, να έχουν τηλέφωνο από 

κάποιον φίλο ή συγγενή στην Ελλάδα αν υπάρχει, και επίσης να αφήσουν σε σίγουρα χέρια 

φωτοτυπίες από όλα τα έγγραφα τους στην Ουκρανία (συνέντευξη Ν2). Συμπερασματικά, από τις 

πληροφορίες του Κέντρου στο Τερνοπίλ καταδεικνύεται ότι οι άνθρωποι που αναζητούσαν ευκαιρίες 

στην Ελλαδα την περίοδο 2006-2013 ήταν ως επί το πλείστον νέοι, κάτι που δε συμβαδίζει με το 

τυπικό προφίλ των πελατών του κέντρου τουλάχιστον για την περίοδο 2011-2012, οι οποίοι ήταν της 

ηλικιακής ομάδας 25-60 ετών. Γενικά το προφίλ των Ουκρανών που αναζητούν από την χώρα τους 

εργασία στην Ελλάδα, φαίνεται πως δεν ταιράζει απόλυτα με αυτών που είναι ήδη εδώ – οι άνδρες 

στην Ελλάδα εργάζονται στην πλειοψηφία τους σε οικοδομές, ενώ όσοι από την Ουκρανία 

προσέγγισαν το Κέντρο για δουλειά στην Ελλάδα ενδιαφέρθηκαν για τον κλάδο της αλιείας και 

ναυτιλίας.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τα αποτελέσματα από το μονίτορινγκ της Ουκρανικής ΜΚΟ Europe 

Without Borders σε προξενεία χωρών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, το 2012 η 

πρακτική έκδοσης θεωρήσεων από τα Ελληνικά προξενεία στην Ουκρανία βελτιώθηκε σε σύγκριση με 

τα περασμένα δυο χρόνια – μειώθηκε το επίπεδο των αρνήσεων έκδοσης βίζας και βελτιώθηκε η 

συμπεριφορά των υπαλλήλων προς τους αιτούντες βίζα (Συνέντευξη N3), ενώ αυξήθηκε αισθητά ο 

αριθμός έκδοσης θεωρήσεων για τις χώρες μέλη του Συμφώνου Σένγκεν από τα ελληνικά προξενεία: 

το 2011, τα τρία ελληνικά προξενεία στην Ουκρανία (στο Κίεβο, στη Μαριούπολη και στην Οδησσό) 

παραχώρησαν 64.821 θεωρήσεις, ενώ το 2012 ο αριθμός διπλασιάστηκε και έφτασε στο 128.880 

θεωρήσεις, αλλά παραμένει χαμηλό το ποσοστό θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου.  

Παρ’ότι οι ειδικοί της οργάνωσης Europe Without Borders επεσήμαναν ότι δεν είχαν απάντηση από 

την πλευρά της Ελληνικής πρεσβείας σχετικά με το προφίλ των Ουκρανών που καταθέτουν αιτήσεις 

για βίζα, από έρευνα που πραγματοποίησε η ίδια ΜΚΟ φάνηκε ότι το προφίλ των αιτούντων δεν είχε 

αλλάξει το 2012 συγκριτικά με τα περασμένα δυο χρόνια: δηλαδή η χώρα ελκύει πάνω απ’ όλα 

«τουρίστες», «επιχειρηματίες» και «στενούς συγγενείς». Άλλη μια έρευνα που έγινε από την ΜΚΟ το 

2011 επιβεβαιώνει τόσο τα στοιχεία που έχουμε στην Ελλάδα, όσο και τη βιβλιογραφία: ότι η Ελλάδα 

δεν είναι ψηλά στις προτιμήσεις των Ουκρανών, οι οποίοι προτιμούν να φύγουν σε χώρες των για τον 

πολιτισμό των οποίων έχουν κάποια συμπάθεια ή διατηρούν συγγενείς εκεί – δηλαδή κυρίως για ττην 

Γερμανία, την Ιταλία, την Γαλλία, την Ρωσία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Τα μέλη της οργάνωσης Europe 

Without Borders θεωρούνε ότι οι Ουκρανοί είναι πια καλά πληροφορημένοι σχετικά με την Ελλάδα ως 

χώρα-υποδοχής χάρη στα ‘καλά οργανωμένα κοινωνικά δίκτυα και τις οριζόντιες επικοινωνίες’, αλλά 

αναφέρονται στην έλλειψη ειδικών προγραμμάτων και τρόπων πληροφόρησης σχετικά με 

δυνατότητες νόμιμης μετανάστευση και εργασίας, όπως και για τις συνθήκες ζωής στην χώρα. 
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Γεγονός είναι ότι οι θεωρήσεις και τα σύνορα δεν αποτελούν εμπόδιο για τους Ουκρανούς μετανάστες 

με προορισμό τις Ευρωπαϊκές χώρες, και ως δημοφιλέστερος γενικά τρόπος να πραγματοποιηθεί το 

μεταναστευτικό σχέδιο χρησιμοποιείται η στρατηγική της νόμιμης εισόδου στην χώρα προορισμού με 

θεώρηση εισόδου για μικρό χρονικό διάστημα, παραβίαση του ορισμένου χρονικού διαστήματος και 

παράτυπη παραμονή στη χώρα έως ότου τακτοποιηθούν με χαρτιά μέσα από πρόγραμμα 

νομιμοποιήσεων. Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα έρευνας η οποία έγινε 

από το ΜΚΟ Caritas και το Εθνολογικό Ινστιτούτο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας 

το 2008, έδειξαν ότι οι περιορισμοί που αποσκοπούν στην πρόληψη της μετανάστευσης από τους 

Ουκρανούς προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ αποδείχτηκαν αναποτελεσματικοί, όπως και η κατασταλτική 

πολιτική για την έκδοση των θεωρήσεων (Συνέντευξη 3). Συνεπώς,  

«Το κλείσιμο των συνόρων απλώς ενδυναμώνει την παράτυπη ροή και αποτυγχάνει να 

δώσει κάποιο κίνητρο στους μετανάστες να επιστρέψουν στο σπίτι τους από τις χώρες 

προορισμού. Το ‘φίλτρο’ των θεώρησεων εισόδου δημιουργεί εμπόδια στους μετανάστες 

να εξέλθουν της χώρας τους, αλλά δεν σταματάει την εισροή τους στις χώρες της ΕΕ. 

Αυτή η πρακτική δημιουργεί ένα νέο «Σιδηρούν Παραπέτασμα», αλλά αυτή τη φορά από 

το εσωτερικό της Ευρώπης και όχι από τις χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ». 

(Συνέντευξη N3).  

Σε έκθεση του προγράμματος CARIM-EAST του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, 

επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων εισόδου για τους 

Ουκρανούς πρέπει να συνοδευθούν από ενέργειες όπως η καλή πληροφόρηση των πολιτών για τους 

κανόνες ελεύθερης εισόδου η οποία δεν συνεπάγεται εισόδο κι εργασία άνευ όρων, αλλά και τις 

δυνατότητες και τους περιορισμούς για τους Ευρωπαίους εργοδότες, ενώ τα Ευρωπαίκά κράτη θα 

πρέπει να λάβουν υπ’όψη το γεγονός ότι πολλοί Ουκρανοί οι οποίοι παραμένουν στα εδάφη τους 

χωρίς νόμιμα έγγραφα θα θελήσουν να νομιμοποιήσουν την παραμονή τους (Weinar et al., 2012). 

 

4. Συμπεράσματα 

 

Η μετανάστευση των Ουκρανών στην Ελλάδα ιστορικά ακολούθησε το ρεύμα εξόδου από τη χώρα 

στα μέσα της δεκαετίας των 1990 με κατεύθυνση προς τις Δυτικό-Ευρωπαϊκές χώρες, με φθίνουσα 

ένταση γύρω στα μέσα των 2000. Η Ελλάδα εμφανίζεται στα στατιστικά στοιχεία της δεκαετίας του 

1990 ως μια από τις χώρες με το μεγαλύτερο αριθμό νόμιμα εργαζομένων Ουκρανών, ενώ είναι 

γνωστό ότι την ίδια περίοδο σε άλλες χώρες δεκαπλάσιος αριθμός Ουκρανών μεταναστών 

εργάζονταν χωρίς χαρτιά. Ωστόσο, στην Ελλάδα ο πληθυσμός των Ουκρανών δεν είναι τόσο 

μεγάλος, όσο στις υπόλοιπες Νότιο-ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο μπορεί να εξηγηθεί με τον γυναικείο 

χαρακτήρα της μετανάστευσης και τη ζήτηση εργασίας στην χώρα. Οι βασικές αιτίες για την 

μετανάστευση ήταν η ανεργία, η αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, η εύκολη πρόσβαση 

στην χώρα με τουριστική βίζα κατά τη δεκαετία των 1990. Αυτή η στιγμή οι Ουκρανοί είναι καλά 

πληροφορημένοι για τις συνθήκες ζωής και για τους τρόπους μετανάστευσης προς την Ελλάδα, αλλά 

οι στρατηγικές για σωστή πληροφόρηση σχετικά με νόμιμους τρόπους μετανάστευσης πρέπει να 

ενισχύονται θεσμοθετημένα και επίσημα μέσω των κυβερνήσεων και άλλων οργανισμών. Βασικά 

χαρακτηριστικά των Ουκρανών μεταναστών στην Ελλάδα είναι ότι οι περισσότεροι κατοικούν νομιμα 

στην χώρα, πολλοί έχουν ήδη πάρει ή έχουν καταθέσει αίτηση για υπηκοότητα, ενώ κάποιοι που 

έρχονται στην χώρα το κάνουν για να επισκεφτούν συγγενείς, για τουρισμό ή με επιχειρηματικούς 

σκοπούς. Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί ερευνητές υπογραμμίζουν σχεδόν σε όλες τις 

πρόσφατες έρευνες ότι χρειάζεται δημιουργηθεί αποτελεσματικός μηχανισμός για την ρύθμιση των 

μεταναστευτικών ροών, να συνάπτονται διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη, οι οποίες να 
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εγγυώνται τα βασικά δικαιώματα των Ουκρανών μεταναστών στις χώρες υποδοχής, να είναι δυνατή η 

μεταφορά ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων – προτάσεις οι οποίες ισχύουν και για τις 

σχέσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ελλάδα.  

Το βασικότερο πρόβλημα σε σχέση με την απασχόληση των Ουκρανών στην Ελλάδα ουσιαστικά 

εντοπίζεται στις δομές της αγοράς εργασίας και στη δυσκολία εφαρμογής των κανόνων της 

κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που ωθεί σε μεγαλύτερη αφάνεια και καθιστά ακόμα πιο ευάλωτες τις 

γυναίκες στον κλάδο της οικιακής εργασίας. Η εσωτερική οικιακή εργασία, από λύση στα οικονομικά 

προβλήματα για την οικογένεια έχει μεταλλαχτεί σε στίγμα, σε αδιέξοδο και σε ‘βωμό’ της αυτοθυσίας 

των γυναικών. Με κάθε κίνησή τους προσπαθούν να αποφύγουν την επανάληψη της ιστορίας τους 

από τα παιδιά τους, ιδιαίτερα τις κόρες τους.  

Κατά μετανάστριες που ήρθαν τη δεκαετίας του 1990 έζησαν για αρκετά χρόνια χωρίς έγγραφα με 

αποτέλεσμα να μην έχουν την δυνατότητα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και να δουν την 

οικογένειά τους, ενώ οι επικοινωνίες εκείνη την περίοδο δεν ήταν ακόμη τόσο εξελιγμένες και φτηνές 

για να τους επιτρέψουν να διατηρήσουν συχνή και ουσιαστικότερη επαφή. Ο χρόνος και η άγνοια για 

τις συνέπειες συνεισέφεραν στην απομάκρυνση και την αποξένωση στις οικογένειες. Ωστόσο, η άλλη 

πλευρά του ίδιου φαινομένου που τονίζεται στις μελέτες και τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν 

με εκπροσώπους συλλόγων, είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες αποδείχθηκαν πιο δυναμικές από τους 

άνδρες, αναλαμβάνοντας όλο το βάρος της οικογένειας αφότου έκλεισαν τα εργοστάσια το 1990.  

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, η οποία είναι μια χώρα στην οποία οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 

80% του συνόλου των Ουκρανών, όπως φάνηκε κατευθείαν κατά το πρώτο πρόγραμμα 

νομιμοποίησης, παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες πιο συχνά από τους άνδρες αφήνουν τα παιδιά και 

τους συζύγους τους πίσω στην πατρίδα. Αυτό, σύμφωνα με την Cavounidi (2003) δεν καταδυκνείει 

απλώς την ανεξάρτητη, αυτόνομη μετακίνηση των γυναικών, αλλά επίσης ότι το μεταναστευτικό 

μοντέλο στην περίπτωση των Ουκρανών διαμορφώνεται από το φύλο. Τα πρότυπα που 

παρατηρούνται λοιπόν στην Ελλάδα αναδυκνείουν την μεγάλη σημασία του φύλου για την κατανόηση 

της μετανάστευσης από την Ουκρανία προς τη χώρα. 
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