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Περίληψη 

 

Η μετανάςτευςθ αποτελεί παγκόςμιο φαινόμενο και οι πολιτιςμικζσ ςυγκροφςεισ ςτισ χϊρεσ 

υποδοχισ των μεταναςτϊν είναι μια υπαρκτι πραγματικότθτα. Γι’ αυτό τον λόγο, αναπτφςςονται 

ςυνεχϊσ πρωτοβουλίεσ και δράςεισ που προςανατολίηονται ςτθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ των 

εκνικϊν μειονοτιτων προωκϊντασ τθν κοινωνικι ςυνοχι και το ςυλλογικό όφελοσ. Υτθν εποχι τθσ 

Μοινωνίασ τθσ Σλθροφορίασ και τθσ ψθφιακισ εποχισ τα εργαλεία που διακζτουμε ςαν μζςο για να 

πραγματϊςουμε αυτζσ τισ δράςεισ είναι χωρίσ αμφιβολία οι νζεσ τεχνολογίεσ. Υε αυτι τθν 

κατεφκυνςθ, θ παροφςα μεταπτυχιακι διατριβι ερευνά το φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ ςε 

ελλθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο , τισ αντίςτοιχεσ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ, προγράμματα και 

οργανιςμοφσ που χρθςιμοποιοφν τισ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορικισ και των επικοινωνιϊν για αυτόν 

τον ςκοπό, και υλοποιεί ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα που προςπακεί να καλφψει το ψθφιακό κενό, 

ςυγκεντρϊνοντασ ςθμαντικό υλικό για τουσ μετανάςτεσ ςε μια ιςτοςελίδα ςε μια προςπάκεια 

ενςωμάτωςισ τουσ ςτον κοινωνικό ιςτό τθσ χϊρασ. 

 

 

Immigration is a world wide phenomenon and the cultural conflicts in the host countries are an 

existing reality. For that reason, there are constantly developing initiatives and actions towards the 

social integration of the ethnic minorities enhancing social cohesion and common benefit. At the age 

of Information Society, the tools that we possess in order to realize those actions are, without doubt, 

the new technologies. This thesis is analyzing the phenomenon of immigration in European and Greek 

level, initiatives programmes and tools that use the technologies of information and communication 

into the direction of bridging the digital gap and finally implements a portal that gathers important 

information related with the social integration of immigrants. 
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1 Εισαγωγή  

 

Ξζχρι τα τζλθ του 20οφ αιϊνα ςτον Ελλαδικό χϊρο δεν είχαν εμφανιςτεί ειςροζσ μεταναςτευτικϊν 

κυμάτων. Σαράλλθλα, υπιρχαν εκροζσ μεταναςτϊν από τθν ελλθνικι επικράτεια προσ το εξωτερικό 

εξαιτίασ τθσ δυςμενοφσ οικονομικισ κατάςταςθσ  και τθσ πολιτικισ αςτάκειασ.  H πτϊςθ τθσ 

ςτρατιωτικισ δικτατορίασ ςυνζπεςε με τθν παγκόςμια κρίςθ του πετρελαίου, τθν οποία 

ακολοφκθςαν ςκλθρζσ μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ ςτθν διεκνι κοινότθτα, με αποτζλεςμα οι 

ελλθνικζσ μεταναςτευτικζσ εκροζσ να μειωκοφν και να  αρχίςουν να εμφανίηονται οι πρϊτεσ μικρζσ 

ειςροζσ πλθκυςμϊν που αποτελοφνταν όμωσ, κυρίωσ από ζλλθνεσ παλιννοςτοφντεσ. Ξζχρι τότε, το 

μεταναςτευτικό ηιτθμα δεν αποτελοφςε πρόβλθμα ςτον δθμόςιο βίο τθσ Ελλάδασ. 

Ωςτόςο θ κατάςταςθ αρχίηει να αλλάηει τισ επόμενεσ δεκαετίεσ. Η πτϊςθ τθσ Υοβιετικισ Ζνωςθσ 

δθμιοφργθςε ζνα ρευςτό γεωπολιτικό περιβάλλον και ανάγκαςε κφματα μεταναςτϊν να 

μετακινθκοφν. Η Ελλάδα, εξαιτίασ του ολοζνα αυξανόμενου βιοτικοφ τθσ επιπζδου και τθσ ελλιπϊσ 

φυλαςςόμενθσ ςυνοριακισ τθσ γραμμισ, αποτζλεςε ενα ευνοϊκό προοριςμό γι’αυτοφσ τουσ 

πλθκυςμοφσ (Petracou et. al.,2007). Φαυτόχρονα ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990 και θ 

ειςροι πλθκυςμϊν από τισ γειτονικζσ χϊρεσ που δοκιμαηόντουςαν οικονομικά, κυρίωσ από τθν 

Αλβανία, τθν Βουλγαρία και Τουμανία (Cavounidis, 2004) με αποτζλεςμα να παρατθρθκεί για πρϊτθ 

φορά ςτθν ςφγχρονθ ιςτορία του νεοελλθνικοφ κράτουσ θ είςοδοσ ενόσ μαηικοφ μεταναςτευτικοφ 

κφματοσ. Χαρακτθριςτικά, ο αρικμόσ των νομίμων μεταναςτϊν ςτθν χϊρα τθν περίοδο 1991-2001 

εξαπλαςιάςτθκε από 176000 ςε 760000, ενϊ μόνο οι 47.000 εξ’αυτϊν είχαν ευρωπαϊκι υπθκοότθτα. 

(Γενικζσ Απογραφζσ Σλθκυςμοφ). 

Ξετά το 2000, παρατθρικθκε  μια μαηικι ειςροι μεταναςτϊν απο αςιατικζσ χϊρεσ (Ινδία, Σακιςτάν, 

Ιράκ  κτλ) αποτελϊντασ ουςιαςτικά το δεφτερο μεγάλο και ςυνεχιηόμενο μεταναςτευτικό ρεφμα 

προσ τθν ελλθνικι επικράτεια (Kassimis and Kassimi , 2004). Μοινι ςυνιςταμζνθ των παραπάνω 

μεταναςτευτικϊν ρευμάτων είναι θ παράνομθ είςοδοσ ςτον ελλαδικό χϊρο (ςε αντίκεςθ με τισ 

περιςςότερεσ μετακινιςεισ πλθκυςμϊν ςτα υπόλοιπα δυτικά ζκνθ-κράτθ).  

Φισ τελευταίεσ δεκαετίεσ θ ζλλειψθ ςοβαροφ κρατικοφ ςχεδιαςμοφ απζναντι ςτο μεταναςτευτικό 

ηιτθμα, θ απουςία πολιτικϊν δράςεων ενςωμάτωςθσ  των εκνικϊν μειονοτιτων  και θ κατ’ 

επζκταςθ περικωριοποίθςθ τουσ, ταυτόχρονα με τθν ςυνεχιηόμενθ ειςροι πλθκυςμϊν ςτθν χϊρα, 

ενιςχφει τθν υπάρχουςα πολιτιςμικι ανομοιογζνεια, δθμιουργϊντασ ζνα ςυγκρουςιακό περιβάλλον 

ςτθν κοινωνία, το οποίο επιτείνεται εξαιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Φο γεωπολιτικό πλαίςιο τθσ 

παροφςασ ςυγκυρίασ επιτάςςει ςε μεγάλο βακμό τθν εκκίνθςθ των διαδικαςιϊν εκείνων που κα 

ομαλοποιιςουν τθν προςαρμογι αυτϊν των πλθκυςμϊν, κα εξομαλφνουν τισ υπαρκτζσ πολιτιςμικζσ 

ςυγκροφςεισ και κα αποτελζςουν εργαλεία που κα προωκιςουν τθν κοινωνικι ομοιογζνεια.  

Υυγκριτικά με τθν Ελλάδα, θ κατάςταςθ ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι ςαφϊσ καλφτερθ. Χπάρχουν 

εκατοντάδεσ δράςεισ και πρωτοβουλίεσ, που προςαρμόηονται ςτισ επιταγζσ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ 

και τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ, και χρθςιμοποιοφν τισ νζεσ τεχνολογίεσ με ςτόχο τθν 

καταπολζμθςθ των κοινωνικϊν διακρίςεων και τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ.  Φζτοιεσ 

δράςεισ είτε ςυντονίηονται και χρθματοδοτοφνται απευκείασ απο τθν Ευρωπαϊκι Μοινότθτα, είτε 

αποτελοφν δθμιοφργθμα τοπικϊν κοινοτιτων και φορζων που αναγνωρίηοντασ τα υπαρκτά 

προβλιματα τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των ευπακϊν ομάδων παίρνουν πρωτοβουλίεσ προςπακϊντασ 

να τα διορκϊςουν. 

Η παροφςα εργαςία κινείται πάνω ςτα ευρωπαϊκά παραδείγματα που χρθςιμοποιοφν τισ 

Φεχνολογίεσ τθσ Σλθροφορικισ και των Επικοινωνιϊν(ΦΣΕ) και δθμιουργεί ζνα Σλθροφοριακό 

Υφςτθμα με ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ των εκνικϊν μειονοτιτων ςτθν κατεφκυνςθ τθσ κοινωνικισ τουσ 
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ενςωμάτωςθσ. Σιο ςυγκεκριμζνα, εξετάηοντασ το κενό ανάλογων δράςεων δθμιουργιςαμε μια 

ιςτοςελίδα που ςυγκεντρϊνει υλικό προςπακϊντασ να εξυπθρετιςει τισ κακθμερινζσ ανάγκεσ ενόσ 

μετανάςτθ. Φο Σλθροφοριακό Υφςτθμα αυτό καλφπτει ςθμαντικοφσ τομείσ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ 

όπωσ θ Εκπαίδευςθ, θ εφρεςθ Εργαςίασ και θ Τγεία ενϊ ταυτόχρονα παρζχει τα απαραίτθτα 

ζγγραφα και αιτιςεισ που μπορεί να χρειαςτεί ζνασ μετανάςτθσ αλλθλεπιδρϊντασ με τισ κρατικζσ 

υπθρεςίεσ. Επίςθσ ανάμεςα ςε άλλα, εμπεριζχονται πλθροφορίεσ που αφοροφν τισ μεταναςτευτικζσ 

νομοκεςίεσ ανα κατθγορία και τισ διαδικαςίεσ απόκτθςθσ Ικαγζνειασ ανα κατθγορία. 

Ρ ςτόχοσ τθσ παροφςασ υλοποίθςθσ είναι θ καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, του 

ψθφιακοφ αναλφαβθτιςμοφ και θ ενίςχυςθ τθσ ψθφιακισ ςυμμετοχισ των μεταναςτϊν. Η ψθφιακι 

επόχθ μπορεί να παρζχει τα κατάλλθλα εργαλεία , με μειωμζνο κόςτοσ, ευελιξία και 

προςαρμοςτικότθτα ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκοφν οι αντίςτοιχεσ αποδοτικζσ λφςεισ που κα 

καλφψουν αυτά τα κενά. Ρι κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ εμπίπτει το Σλθροφοριακό Υφςτθμα που 

δθμιουργικθκε είναι ΦΣΕ που παρζχουν διαδικτυακοφσ πόρουσ για τισ εκνικζσ μειονότθτεσ, οι ΦΣΕ 

για τθν εκπαίδευςθ και τθν μάκθςθ , οι ΦΣΕ για τθν αςτικι κοινωνία και το ανκρϊπινο κεφάλαιο 

και οι ΦΣΕ για τθν προςβαςθ ςτισ διαδικτυακζσ κρατικζσ υπθρεςίεσ.  

Υκοπόσ του Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ «Φιλοξενία» είναι θ δθμιουργία ενόσ ψθφιακοφ χϊρου που 

μπορεί να ςυγκεντρϊνει ζναν μεγάλο όγκο πλθροφορίασ διαφορετικϊν κατθγοριϊν που αυτι τθν 

ςτιγμι βρίςκεται διαςπαρμζνοσ ςε πολλζσ διαφορετικζσ ιςτοςελίδεσ και αφοροφν χρθςτικζσ, καίριεσ 

ανάγκεσ ενόσ νόμιμου μετανάςτθ ταυτόχρονα με οδθγίεσ που μποροφν να βελτιϊςουν τθν ψθφιακι 

εκπαίδευςι του και κατ’ επζκταςθ τθν κοινωνικι προςαρμογι του. Μυρίωσ ςτα μεγάλα αςτικά 

κζντρα, ο τρόποσ με τον οποίο μπορεί κάποιοσ να αναηθτιςει εργαςία είτε γενικότερα ςθμαντικζσ 

πλθροφορίεσ μεταφζρεται με γριγορουσ ρυκμοφσ ςτο διαδίκτυο. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι πολφ 

ςθμαντικό μια κατθγορία που ανικει ςτισ ευπακείσ ομάδεσ όπωσ είναι οι εκνικζσ μειονότθτεσ, να 

μθν αποκλειςτεί ςτθν ψθφιακι αυτι αλλαγι, αλλά αντίκετα να ενιςχυκεί με κάκε τρόπο. 

Για τθν υλοποίθςθ του Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ χρθςιμοποιιςαμε το ελεφκερο Υφςτθμα 

Διαχείριςθσ Σεριεχομζνου (CMS) ανοιχτοφ κϊδικα Joomla. Η επιλογι αυτι ζγινε με βάςθ τθν 

πολυμορφικότθτά του, τθν ευελιξία και τισ δυναμικζσ εξατομικευμζνεσ λφςεισ που μπορεί να 

προςφζρει για τθν δθμιουργία ενόσ αξιόπιςτου και ευπαρουςίαςτου ιςτόχωρου.Φαυτόχρονα, 

υποςτθρίηεται απο μια κοινότθτα δεκάδων χιλιάδων ανκρϊπων που το βελτιϊνουν και το 

εξελίςςουν κακθμερινά. 

Υτο πρϊτο κεφάλαιο τθσ παροφςασ εργαςίασ γίνεται μια αναλυτικι περιγραφι του νομοκετικοφ 

μεταναςτευτικοφ πλαιςίου που υπάρχει ςτθν Ελλάδα ταυτόχρονα με μια ιςτορικι αναδρομι όλων 

των νομοκετθμάτων ςτθν ιςτορία του νεοελλθνικου κράτουσ που αφοροφν τθν μετανάςτευςθ. Υτθν 

ςυνζχεια υπάρχει μια ανάλυςθ του μεταναςτευτικοφ φαινομζνου ςτθν Ελλθνικι επικράτεια και των 

επιδράςεων του ςτθν οικονομία και τθν κοινωνία. Ακολουκοφν όλεσ οι νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Μοινότθτασ (Ρδθγίεσ και Τυκμίςεισ) και μια ιςτορικι αναδρομι Υυνόδων, 

Σρογραμμάτων και εργαλείων που αφοροφν τθν κεματικι ενότθτα τθσ παροφςασ διατριβισ και 

ςχθματίηουν μια εικόνα για το ευρωπαϊκό πλαίςιο. Φζλοσ παρουςιάηεται μια ανάλυςθ των 

κεωρθτικϊν βάςεων ςτθν οποία ςτθρίηονται τα εργαλεία αυτα ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, δθλαδι ο 

κοινωνικόσ αποκλειςμόσ και θ θλεκτρονικι ςυμμετοχι. 

Υτο δεφτερο κεφάλαιο υπάρχει μια ανάλυςθ του κεματικοφ εφρουσ ςτο οποίο απλϊνονται οι χριςεισ 

των ΦΣΕ για τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ των εκνικϊν μειονοτιτων. Ψςτερα παρουςιάηονται πολλζσ 

ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ και πρωτοβουλίεσ, αντίςτοιχεσ του κεματικοφ εφρουσ και Ευρωπαϊκοί 

Ρργανιςμοί και εργαλεία που κινοφνται ςτο κεωρθτικό επίπεδο που περιγράψαμε αρχικά, τόςο ςε 

επίπεδο ζρευνασ, όςο και ςε επίπεδο δράςθσ. Υτθν ςυνζχεια παρουςιάηουμε παραδείγματα και 

πρωτοβουλίεσ τθσ ελλθνικισ πραγματικότθτασ. 
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Υτο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυςθ των τεχνολογιϊν που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν 

κατεφκυνςθ τθσ κοινωνικισ προςαρμογισ των εκνικϊν μειονοτιτων ταυτόχρονα με το αντίςτοιχο 

κεωρθτικό υπόβακρό τουσ. Φεχνολογίεσ όπωσ οι ςυνεργατικζσ πλατφόρμεσ, τα wikis, και τα 

Υυςτιματα Διαχείριςθσ Σεριεχομζνου παρουςιάηονται και αξιολογοφνται τεχνολογικά. 

Υτο τζταρτο κεφάλαιο παρουςιάηεται το Σλθροφοριακό Υφςτθμα «Φιλοξενία», θ πλθροφορία που 

ςυγκεντρϊνει ςε πολλζσ διαφορετικζσ κατθγορίεσ, του τρόπου χριςθσ του απο τα διαδικτυακά του 

μζλθ και ο ςτόχοσ ο οποίοσ προςπακεί να επιτελζςει. 

Φο πζμπτο κεφάλαιο είναι τα Υυμπεράςματα τθσ παροφςασ μεταπτυχιακισ διατριβισ μαηί με όλεσ τισ 

μελλοντικζσ επεκτάςεισ που κεωροφμε πωσ μποροφν να βελτιϊςουν τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει 

το παρόν Σλθροφοριακό Υφςτθμα και να το εξελίξουν κετικά. 

 

1.1 Νομοθετικό Πλαίσιο και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα 

 

Η πρϊτθ νομοκετικι πρωτοβουλία του ελλθνικοφ κράτουσ γεννιζται ςαν επιτακτικι ανάγκθ ζπειτα 

από τθν μικραςιατικι καταςτροφι. Ξε τον νόμο 4310/1929, θ ελλθνικι κυβζρνθςθ ρυκμίηει για 

πρϊτθ φορά τισ ςυνκικεσ ειςόδου, εξόδου, παραμονισ και ελζγχου αλλοδαπϊν ςτθν ελλθνικι 

επικράτεια. Ενδεικτικά, απαγορεφεται θ είςοδοσ οποιουδιποτε αλλοδαποφ που δεν ζχει κεωρθμζνο 

τακτικό διαβατιριο ςτθν χϊρα, κακιερϊνεται ο υποχρεωτικόσ αςτυνομικόσ ζλεγχοσ ςε οποιονδιποτε 

επικυμεί να ειςζλκει ι να εξζλκει τθσ χϊρασ και νομιμοποιεί τθν είςοδο οποιουδιποτε κατζχει τθν 

ελλθνικι υπθκοότθτα εντόσ των ςυνόρων. 

Η επόμενθ νομοκετικι μεταναςτευτικι ρφκμιςθ ζρχεται πολλζσ δεκαετίεσ αργότερα. Υυγκεκριμζνα, 

με τον νόμο 1775/1991 θ ελλθνικι κυβζρνθςθ επεκτείνει ςε πολφ μεγάλο βακμό τθν προθγοφμενθ 

νομοκεςία κακϊσ πλζον δεν μπορεί να καλφψει τισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ.  Σρόκειται περί μιασ πολφ 

αυςτθρισ νομοκεςίασ ενάντια ςτθν παράνομθ μετανάςτευςθ. Για πρϊτθ φορά δθμιουργοφνται 

ομάδεσ δίωξθσ των μεταναςτϊν που προςπακοφν να ειςζλκουν παράνομα ςτθν ελλθνικι 

επικράτεια. ςοι ςυλλθφκοφν ενϊ βρίςκονται ςτθν χϊρα χωρίσ νομικζσ διατυπϊςεισ απελαφνονται, 

ενϊ προβλζπεται και θ ποινι των 5 χρόνων κάκειρξθσ για όποιον ειςζρχεται ςτθν χϊρα παράνομα. 

Ωςτόςο, ςτθν νομοκεςία ςυμπεριλαμβάνονται ρυκμίςεισ για τισ άδειεσ εργαςίασ, τισ άδειεσ 

παραμονισ των νομίμων μεταναςτϊν και τθν δυνατότθτα ζγκριςθσ αδειϊν παραμονισ και ςτισ 

οικογζνειζσ τουσ. 

Φο 1997 με το προεδρικό διάταγμα υπ’ αρικμόν 357,  γίνεται προςπάκεια να καταγραφοφν όλοι οι 

αλλοδαποί που κατοικοφν παράνομα ςτθν χϊρα, είτε απαςχολοφνται είτε ψάχνουν για απαςχόλθςθ, 

με ςκοπό τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ νομιμοποίθςισ τουσ, υπο οριςμζνεσ προχποκζςεισ. 

Ενόςω το πρόβλθμα τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ ολοζνα και οξφνεται, το 2001 αποτελεί ζνα ζτοσ 

τομι ςτισ πολιτειακζσ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ πάνω ςτο μεταναςτευτικό ηιτθμα, κακϊσ με τον 

νόμο υπ’αρικμόν 2910, εντάςςονται οι μετανάςτεσ ςτο φορολογικό και αςφαλιςτικό ςφςτθμα  και 

ταυτόχρονα με τθν πρόςβαςι τουσ  ςτο ςφςτθμα δικαιοςφνθσ και κοινωνικισ προςταςίασ ρυκμίηεται 

και θ πολιτογράφθςι τουσ. Η ςαφϊσ βελτιωμζνθ προςζγγιςθ ζγγειται ςτο γεγονόσ πωσ θ νόμιμθ 

παραμονι τουσ ςχετίηεται πλζον με τθν εργαςιακι τουσ κατάςταςθ και τθν ςυνειςφορά τουσ ςτο 

φορολογικό ςφςτθμα, εντάςςοντάσ τουσ κεςμικά πλζον ςτθν κοινωνία. 

Φο 2005 με τον νόμο υπ’ αρικμόν 3386, προβλζπονται ποινικζσ κυρϊςεισ για όςουσ παρζχουν 

εργαςία ςε παράνομουσ μεταναςτζσ, ενκαρρφνεται θ νομιμοποίθςθ παράνομων μεταναςτϊν υπο 

προχποκζςεισ, μειϊνεται θ γραφειοκρατία ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ευκολότερθσ νομιμοποίθςθσ ενϊ 
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ενςωματϊνονται οι κοινοτικζσ οδθγίεσ 2003/86 και 2003/109 για τθν οικογενειακι επανζνωςθ των 

μεταναςτϊν και για το κακεςτϊσ του επι μακρόν διαμζνοντοσ αλλοδαποφ αντίςτοιχα. Φο 

νομοκζτθμα αυτό βρίςκεται ςτθν λογικι τθσ ενςωμάτωςθσ ςτον κοινωνικό ιςτό των μεταναςτϊν 

κακϊσ θ αποδεδειγμζνθ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ απο τθν πλευρά του μετανάςτθ πλζον 

αποτελεί ςτοιχείο πωσ διαμζνει αρκετά χρόνια ςτθν χϊρα.  

Υτθν λογικι τθσ ενςωμάτωςθσ ακολουκεί και το επόμενο νομοκζτθμα το 2007 με τον νόμο υπ’ 

αρικμόν 3536. Μφρια ςθμεία του είναι θ δυνατότθτα νομιμοποίθςθσ των γονζων μεταναςτϊν αν τα 

παιδιά τουσ φοιτοφν ςτθν πρωτοβάκμια ι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, θ διευκόλυνςθ όςων 

μεταναςτϊν επικυμοφν να ανανεϊςουν τθν άδεια παραμονισ τουσ εξαγοράηοντασ το υπόλοιπο 20% 

των ενςιμων που τουσ λείπουν ενω δθμιουργείται διυπουργικι επιτροπι που κα ςυνζρχεται 

τουλάχιςτον δφο φορζσ τον χρόνο και κα επιβλζπει τθν μεταναςτευτικι πολιτικι και αποτελείται 

απο τουσ υπουργοφσ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Ρικονομίασ και 

Ρικονομικϊν, Εξωτερικϊν, Εκνικισ Άμυνασ, Ανάπτυξθσ, Εκνικισ Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων, 

Απαςχόλθςθσ και Μοινωνικισ προςταςίασ, Χγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

και Φροφίμων, Δικαιοςφνθσ , Σολιτιςμοφ, Δθμόςιασ Φάξθσ και Εμπορικισ Οαυτιλίασ. 

Φελευταία προςπάκεια εκςυγχρονιςμοφ του νομοκετικοφ πλαιςίου γφρω απο το μεταναςτευτικό 

ηιτθμα ζγινε το 2010 με τον νόμο υπ’ αρικμόν 3838.  Ρ νόμοσ αυτόσ διευκολφνει κατά μεγάλο βακμό 

τθν απόκτθςθ ικαγζνειασ ςτουσ μετανάςτεσ που βρίςκονται αρκετά χρόνια και εργάηονται ςτον 

Ελλαδικό χϊρο. Επίςθσ, για πρϊτθ φορά, οι νόμιμοι μετανάςτεσ τθσ χϊρασ αποκτοφν κάποια 

πολιτικά δικαιϊματα κακϊσ τουσ παρζχεται το δικαίωμα ψιφου ςτισ δθμοτικζσ εκλογζσ . 

1.2 Ελληνική κοινωνία και μετανάστευση 

 

Φο μεταναςτευτικό ηιτθμα, ιδιαίτερα εν καιρϊ κρίςθσ, τίκεται ςε δθμόςια ςυηιτθςθ ολοζνα και 

περιςςότερο. Υυνικωσ, θ ςυηιτθςθ αυτι ςυνοδεφεται απο κοινωνικζσ προκαταλιψεισ και μφκουσ 

που δεν ςυμβάλλουν ςτον δθμόςιο διάλογο, αντικζτωσ τον πολϊνουν και εντείνουν μία ιδθ 

τεταμζνθ κοινωνικι ατμόςφαιρα. 

Υτθν πραγματικότθτα, θ μετανάςτευςθ αποτελεί μία πολφπλοκθ πραγματικότθτα με πολλζσ 

διαφορετικζσ εκφάνςεισ που παρουςιάηονται ςτθν κακθμερινότθτά μασ με τον ζναν ι με τον αλλο 

τρόπο.  

1.2.1 Μετανάστευση , Οικονομία και Αγορά Εργασίας 

 

Κςωσ το ςθμαντικότερο ηιτθμα που απορρζει απο τθν μετανάςτευςθ και τίκεται προσ ςυηιτθςθ ςτθν 

ελλθνικι κοινωνία είναι ο αντίκτυπόσ τθσ ςτθν οικονομία τθσ χϊρασ.  Σρόκειται για ζνα κζμα με 

ξεχωριςτζσ διαςτάςεισ που επθρεάηει με διαφορετικό τρόπο ετερόκλθτα τμιματα του πλθκυςμοφ. 

Υε κάκε περίπτωςθ, θ απάντθςθ είναι πολυςφνκετθ. 

Ζνα βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ μετανάςτευςθσ είναι θ επιβάρυνςθ των αςφαλιςτικϊν ταμείων 

κακϊσ οι μετανάςτεσ ςτεροφνται τθσ πρόςβαςθσ ςτθν εργαςία και πολλζσ φορζσ ςτθν αςφαλιςμζνθ 

εργαςία και με αυτό τον τρόπο το ςφςτθμα κοινωνικισ πρόνοιασ δεν λαμβάνει τισ απαιτοφμενεσ 

ειςφορζσ για τθν περίκαλψι τουσ. Επίςθσ θ περίπτωςθ κατα τθν οποία οι οικογζνειεσ μεταναςτϊν 

επανενϊνονται ςυνειςφζρει ςτθν παραπάνω κατάςταςθ και μπορεί να επιβαρφνει εξίςου τα 

αςφαλιςτικά ταμεία (Borjas and Trejo,1991).Ρ Α.Μαραςαββόγλου (2001) χαρακτθριςτικά αναφζρει 

πωσ ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ μπορεί να επιβαρυνκεί κακϊσ μειϊνονται τα κρατικά ζςοδα όταν οι 

μετανάςτεσ εργαηόμενοι δουλεφουν αναςφάλιςτοι. 
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Ωςτόςο, ςτθν ζρευνά τουσ πάνω ςτο μεταναςτευτικό Ελλθνικό φαινόμενο κατα τθν διάρκεια των 

ετϊν 2000-2007 οι Chassamboulli και Palivos (2013) φτάνουν ςτα εξισ ςυμπεράςματα: 

 Η μετανάςτευςθ βοθκάει ςτθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και των μιςκολογικϊν προοπτικϊν 

για τουσ γθγενείσ πλθκυςμοφσ. 

 

 Φα μεταναςτευτικά ρεφματα μειϊνουν το κόςτοσ τθσ ανειδίκευτθσ εργαςίασ ενϊ παράλλθλα 

αυξάνουν τισ μιςκολογικζσ προοπτικζσ τθσ εξειδεικευμζνθσ εργαςίασ. 

 

 

 Υυνολικά, το μζςο Ελλθνικό ειςόδθμα τα χρόνια κατα τα οποία πραγματοποιικθκε  

θ είςοδοσ αυτοφ του μεταναςτευτικοφ ρεφματοσ ζχει αυξθκεί. Ρ ςυνολικόσ οικονομικόσ 

αντίκτυποσ πάνω ςτο βιωτικό επίπεδο των Ελλινων μπορεί να χαρακτθριςκεί ωσ κετικόσ. 

 

 Φα ςτρϊματα τα οποία πλιττονται ςτουσ γθγενείσ πλθκυςμοφσ, είναι κυρίωσ οι ανειδίκευτοι 

εργάτεσ . 

 

 

Φο ςυγκεκριμζνο ηιτθμα, κατα πόςο δθλαδι πλιττεται το μιςκολογικό επίπεδο των 

γθγενϊν πλθκυςμϊν ζχει αποτελζςει κζμα διαρκοφσ ςυηιτθςθσ με ετερόκλθτεσ 

προςεγγίςεισ. Χπάρχουν ζρευνεσ που καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα πωσ θ ανεργία μπορεί 

να αυξθκεί απο μεγάλα ρεφματα μετανάςτευςθσ τα οποία μποροφν να επθρεάςουν 

αρνθτικά και το επίπεδο των μιςκϊν των γθγενϊν εργατϊν (Borjas ,2003; Borjas et al,2008). 

Υε αντίκεςθ με αυτά τα ευριματα ζρχονται οι ζρευνεσ των Card (2009) και Ottaviano and 

Peri(2012) που καταλιγουν πωσ οι αρνθτικζσ επιδράςεισ πάνω ςτουσ μιςκοφσ μπορεί να 

είναι πολφ μικρζσ ι ακόμα και κετικζσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ. 

1.2.2 Μετανάστες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

 

Ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα ςτθν πορεία ενςωμάτωςθσ των μεταναςτϊν ςτθν Ελλθνικι κοινωνία τα 

προθγοφμενα χρόνια ιταν θ επιλεκτικι προβολι και θ εν τζλει, ταφτιςθ των μεταναςτϊν με 

κακουργθματικζσ πράξεισ απο τα Ξζςα Ξαηικισ Ενθμζρωςθσ. Σιο ςυγκεκριμζνα θ ζρευνα τθσ 

Μοιλιάρθ (1997) καταλιγει ςτα εξισ ςυμπεράςματα: 

 Φα δθμοςιεφματα του τφπου αναφορικά με τουσ μετανάςτεσ ςυντριπτικά αναφζρονται ςε 

προβλιματα που ζχουν δθμιουργιςει. 

 Δεν υπάρχει κάλυψθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των μεταναςτϊν, τθσ υγειονομικισ 

περίκαλψθσ τουσ ,  τθσ εκπαίδευςισ τουσ και των πολιτιςμικϊν τουσ ενδιαφερόντων. 

 Ρ κοινωνικόσ ρατςιςμόσ και αποκλειςμόσ ςπάνια ςυναντάται ςαν κζμα ςυηιτθςθσ ςτα 

ΞΞΕ. 

 Χπάρχει υποεκπροςϊπθςθ των μεταναςτϊν ςτα ΞΞΕ και ςπάνια τουσ δίνεται βιμα ςτον 

δθμόςιο διάλογο. 

Υτθν απουςία εκπροςϊπθςθσ των μεταναςτευτικϊν πλθκυςμϊν ςτο δθμόςιο διάλογο ςτζκεται και θ 

ζρευνα τθσ Φριανταφυλλίδου (2001) θ οποία καταλιγει ςτθν διαπίςτωςθ πωσ πολλζσ φορζσ 

εμμζςωσ τα ΞΞΕ ςυνδζουν τθν εκνικότθτα των μεταναςτϊν με χαρακτθριςτικά που μποροφν να 

τουσ οδθγιςουν ςε παράνομθ ςυμπεριφορά ταυτίηοντασ με αυτό τον τρόπο τθν εγκλθματικότθτα με 

τθν εκνικι τουσ προζλευςθ. 
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1.3 Νομοθετικό πλαίσιο και μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

 

Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει προχωριςει ςε μια ςειρά οδθγιϊν και ρυκμίςεων ςε μια προςπάκεια να 

ενοποιιςει τθν μεταναςτευτικι πολιτικι εντόσ τθσ επικράτειάσ τθσ. Ξε αυτόν τον τρόπο τα κράτθ 

μζλθ ζχουν ζναν ςαφι τρόπο δράςθσ απζναντι ςτθν παράνομθ μετανάςτευςθ ενϊ ταυτόχρονα 

δθμιουργοφνται και οι διαδικαςίεσ ομαλισ ζνταξθσ των εκνικϊν μειονοτιτων και των νομίμων 

μεταναςτϊν που ηοφν και εργάηονται ςε αυτά. Φο νομοκετικό πλαίςιο ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι 

το εξισ: 

 Κοινοτικθ Οδθγία 2000/43/ΕC : Η πρϊτθ οδθγία που ορίηει τθν αρχι τθσ ιςότθτασ ανάμεςα 

ςτουσ πολίτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ανεξαρτιτου φυλετικισ ι εκνικισ καταγωγισ. 

 

 Κοινοτικθ Οδθγία 2000/78/ΕC : Η οδθγία αυτι δθμιουργεί για πρϊτθ φορά το πλαίςιο για 

ίςθ μεταχείριςθ ςτθν εργαςία και τθν απαςχόλθςθ. 

 

 Κοινοτικθ Οδθγία 2001/40/ΕC : Αμοιβαία αναγνϊριςθ ςτισ αποφάςεισ που αφοροφν τισ 

απελάςεισ υπικοων τρίτων χωρϊν. 

 

 Κοινοτικθ Οδθγία 2002/90/ΕC :  Η οδθγία αυτι αφορά ρυκμίςεισ αναφορικά με τθν 

παράνομθ μετακίνθςθ, είςοδο και διαμονι. 

 

 Κοινοτικθ Οδθγία 2003/86/ΕC : Η οδθγία ορίηει το δικαίωμα των νόμιμων μεταναςτϊν ςτθν 

οικογενειακι επανζνωςθ. 

 

 Κοινοτικθ Οδθγία 2003/109/ΕC : Ρδθγία που ορίηει τθν κατάςταςθ υπικοων τρίτων χωρϊν 

που διαμζνουν για πολφ καιρό ςε μια Ευρωπαϊκι χϊρα(επι μακρόσ διαμζνοντοσ). 

 

 Κοινοτικθ Οδθγία 2000/110/ΕC : Ρδθγία αναφορικά με τθν παροχι βοικειασ ςε 

περιπτϊςεισ μετακινιςεων που χρειάηονται αεροπορικι μεταφορά. 

 

 Ευρωπαϊκι Ρφκμιςθ 377/2004 : Τφκμιςθ που ορίηει τθν δθμιουργία ενόσ Ευρωπαϊκοφ 

δικτφου ςυνδζςμων μετανάςτευςθσ. 

 

 Ευρωπαϊκι Ρφκμιςθ 491/2004 : Η Ευρωπαϊκι βουλι και το Υυμβοφλιο δθμιουργοφν ζνα 

πρόγραμμα για τθν τεχνικι και οικονομικι υποςτιριξθ τρίτων χωρϊν ςτον τομζα τθσ 

μετανάςτευςθσ(AENEAS). 

 

 Κοινοτικθ Οδθγία 2004/58/ΕC :  Ρδθγία που ορίηει το δικαίωμα των πολιτϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ελεφκερθ μετακίνθςθ και διαμονι εντόσ των χωρϊν – μελϊν. 

 

 Κοινοτικθ Οδθγία 2004/81/ΕC :  Ρδθγία που δίνει το δικαίωμα νόμιμθσ παραμονισ ςε 

υπικοουσ τρίτων χωρϊν που ζχουν γίνει κφματα τθσ παράνομθσ ανκρϊπινθσ 

εμπορίασ(trafficking) και ςυνεργάηονται με τισ αρχζσ. 

 

 Κοινοτικθ Οδθγία 2004/83/ΕC :  Ρδθγία που ορίηει τα κριτιρια με οποία ζνασ υπικοοσ 

τρίτθσ χϊρασ μπορεί να χαρακτθριςκεί ωσ πρόςφυγασ και χριηει διεκνοφσ προςταςίασ. 
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 Κοινοτικθ Οδθγία 2004/114/ΕC :  Ρδθγία που ορίηει το πλαίςιο ειςόδου υπικοων τρίτων 

χωρϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με ςκοπό τισ ςπουδζσ, τθν εκπαίδευςθ και τθν εκελοντικι 

εργαςία. 

 

 Κοινοτικθ Οδθγία 2005/36/ΕC :  Ρδθγία που ορίηει τα κριτιρια αναγνϊριςθσ των 

επαγγελματικϊν δεξιοτιτων. 

 

 Κοινοτικθ Οδθγία 2005/71/ΕC :  Ρδθγία που ορίηει τα κριτιρια ειςόδου υπικοων τρίτων 

χωρϊν με ςτόχο τθν επιςτθμονικι ζρευνα. 

 

 Κοινοτικθ Οδθγία 2008/115/ΕC :  Ρδθγία που ορίηει τισ κοινζσ πρακτικζσ και διαδικαςίεσ 

όςον αναφορά τθν επιςτροφι υπικοων τρίτων χωρϊν που ειςιλκαν παράνομα ςτθν 

επικράτεια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

 Κοινοτικθ Οδθγία 2009/50/ΕC :  Ρδθγία που ορίηει τισ ςυνκικεσ και το πλαίςιο ειςόδου 

υπικοων τρίτων χωρϊν για εξειδικευμζνθ εργαςία. 

 

 Κοινοτικθ Οδθγία 2009/52/ΕC :  Ρδθγία που ορίηει τα μζτρα εναντίον εργοδοτϊν που 

απαςχολοφν μετανάςτεσ που ζχουν ειςζλκει παράνομα ςτθν επικράτεια τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. 

 

 Κοινοτικθ Οδθγία 2011/98/ΕC :  Ρδθγία που ορίηει μια ενοποιθμζνθ άδεια παραμονισ και 

εργαςίασ ςτθν επικράτεια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

 Κοινοτικθ Οδθγία 2011/36/ΕC :  Ρδθγία που αφορά τθν καταπολζμθςθ των κυκλωμάτων 

ανκρϊπινθσ εμπορίασ και προςτατεφει τα κφματα. 

1.3.1 ύνοδος κορυφής της Λισαβόνας 

  

Υτθν ςφνοδο κορυφισ τθσ Νιςαβόνασ, οι θγζτεσ των μελϊν-χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

ςυμφϊνθςαν ςε μία κοινι ςτρατθγικι δράςθσ ςτθν κατεφκυνςθ εξάλειψθσ τθσ φτϊχειασ και του 

κοινωνικοφ αποκλειςμοφ . Σρόκειται για μία φιλόδοξθ πολιτικι ατηζντα που ζκετε ωσ ςτόχο τθν 

ανάδειξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μζχρι το 2010 ωσ τθν δυναμικότερθ και ανταγωνιςτικότερθ 

οικονομία ςτον κόςμο , με ςυςτθματικι οικονομικι ανάπτυξθ , καλφτερθ εργαςιακι απαςχόλθςθ και 

μεγαλφτερθ κοινωνικι ςυνοχι (Conclusions of the Lisbon European Council, 2000). Βαςικόσ άξονασ 

τθσ πολιτικισ αυτισ ιταν θ δθμιουργία τθσ «Μοινωνίασ τθσ Σλθροφορίασ για όλουσ» θ οποία 

προζβλεπε καταρχάσ δφο ςχζδια για το 2002 και το 2005 με τθν επονομαςία Hλεκτρονικι Ευρϊπθ 

(e-Europe) . Φα ςχζδια αυτά είχαν ωσ ςτόχο τον εκςυγχρονιςμό των δθμόςιων υπθρεςιϊν μζςω τθσ 

ψθφιοποίθςθσ τουσ και τθν δθμιουργία ενόσ ανταγωνιςτικοφ και δυναμικοφ περιβάλλοντοσ για τισ 

θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ (e-business) μζςω τθσ κακολικισ πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο και τθν παροχι 

φτθνϊν δικτυακϊν υπθρεςιϊν. Ζνασ ακόμα ςθμαντικόσ ςτόχοσ αυτϊν των ςχεδίων ιταν θ επζνδυςθ 

ςτο ανκρϊπινο δυναμικό και ςτθν εκπαίδευςθ , κυρίωσ ςτισ νεαρζσ θλικίεσ ςυνδζοντασ όλα τα 

ςχολεία με ευρυηωνικά δίκτυα. Υτο κζντρο τθσ πολιτικισ αυτισ ατηζντασ βρίςκεται θ ο ψθφιακόσ 

αλφαβθτιςμόσ και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτθν κατεφκυνςθ ςυμμετοχισ ςτθν «Μοινωνία τθσ 

Σλθροφορίασ» μζςω του προγράμματοσ eAccesibility που προβλζπει ζνα δθμόςιο ςθμείο 

πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο για κάκε 10.000 κατοίκουσ(Kluzer and Rissola, 2009). 
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1.3.2 Πρόγραμμα i2010 

 

Φθν πολιτικι ατηζντα τθσ Νίςαβόνασ ακολοφκθςε το 2005 το πρόγραμμα i2010 με τίτλο «Η 

Ευρωπαϊκθ Μοινωνία τθσ Σλθροφορίασ για τθν Ανάπτυξθ και τθν Απαςχόλθςθ» που ζκετε τρείσ 

βαςικοφσ ςτόχουσ (Commission of the European Communities,2005) [COM(2005)229]: 

 

 Φθν ολοκλιρωςθ ενόσ Ενιαίου Ευρωπαϊκοφ Χϊρου τθσ Πλθροφορίασ που κα προωκεί 

τθν ανοιχτι και ανταγωνιςτικι εςωτερικι αγορά για τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ. 

 

Η ολοκλιρωςθ αυτι προχπζκετε τζςςερισ βαςικζσ προκλιςεισ. Φθν ταχφτθτα, δθλαδι 

γρθγορότερα ευρυηωνικά δίκτυα, το πλοφςιο περιεχόμενο, δθλαδι τθν αυξθμζνθ 

νομικι και οικονομικι βεβαιότθτα ζτςι ϊςτε να ενκαρρυνκοφν νζεσ υπθρεςίεσ και το 

διαδικτυακό τουσ περιεχόμενο, τθν αςφάλεια, δθλαδθ τθν διαςφάλιςθ των 

διαδικτυακϊν ςυναλλαγϊν ςτθν κατεφκυνςθ ενόσ αςφαλζςτερου διαδικτυακοφ χϊρου 

ϊςτε να αυξθκεί θ εμπιςτοςφνθ ανάμεςα ςτουσ επενδυτζσ και τουσ καταναλωτζσ και 

τζλοσ, τθν διαλειτουργικότθτα , δθλαδι τθν ενίςχυςθ ςυςκευϊν και πλατφορμϊν που 

επικοινωνοφν και υπθρεςιϊν που μπορεί να είναι «φορθτζσ». 

 

 Φθν ενδυνάμωςθ τθσ Καινοτομίασ και των Επενδφςεων ςτθν ζρευνα που ςχετίηονται 

με τισ Σεχνολογίεσ των Πλθροφοριϊν και των Επικοινωνιϊν (TΣΕ εφεξισ) με απϊτερο 

ςτόχο τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ. 

 

Η Ευρϊπθ κατζχει το 1/3 των παγκόςμιων πωλιςεων ςε προϊόντα που ςχετίηονται με 

τισ ΦΣΕ, κάτι που κακιςτά τισ επενδφςεισ ςτθν καινοτομία ηωτικισ ςθμαςίασ. Η 

ςτρατθγικι ζρευνα πάνω ςε αυτόν τον τομζα είναι αναγκαία για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

θγεμονίασ τθσ Ευρϊπθσ ςτθν τεχνολογικι αγορά. Σαρόλα αυτά, θ ζρευνα από μόνθ τθσ 

δεν είναι αρκετι, χρειάηεται να υιοκετθκοφν τα οφζλθ των ΦΣΕ ςε προϊόντα, υπθρεςίεσ 

και νζα επιχειρθματικά μοντζλα, ιδιαίτερα ςτθν νζα αυτι ψθφιακι εποχι. 

 

   

 Φθν επίτευξθ τθσ υμμετοχικισ Ευρωπαϊκισ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ που κα 

προωκεί τθν ανάπτυξθ και τθν δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ ςτθν κατεφκυνςθ 

μιασ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ που κα κζτει ωσ προτεραιότθτά τθσ τθν βελτίωςθ των 

δθμόςιων υπθρεςιϊν και του γενικότερο βιοτικοφ επιπζδου. 

 

Η ςυμμετοχι των ευπακϊν ομάδων και θ διαςφάλιςθ πωσ δεν κα αποκλειςτοφν ςτθν 

καινοφργια αυτι ψθφιακι εποχι είναι ο κφριοσ ςτόχοσ για τθν επίτευξθ τθσ 

Υυμμετοχικισ Ευρωπαϊκισ Μοινωνίασ τθσ Σλθροφορίασ. Σρζπει να διαςφαλιςτεί θ 

προςβαςιμότθτα ςτο Διαδίκτυο, ο ψθφιακόσ αλφαβθτιςμόσ ενϊ ταυτόχρονα κα 

ενςωματωκοφν οι ΦΣΕ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και κα δθμιουργθκεί ζνα κοινό ςχζδιο 

δράςθσ πάνω ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ (e-government)  ϊςτε θ ενςωμάτωςθ 

αυτι να γίνει πραγματικότθτα. 

 

1.3.3 Τπουργική Διακήρυξη της Ριγα 
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Ωσ ςυνζχεια τθσ πολιτικισ των προθγοφμενων πολιτικϊν δράςεων και με ςτόχο τθν εξάλειψθ των 

ομάδων που είναι θλεκτρονικά αποκλειςμζνεσ όπωσ άνκρωποι που βρίςκονται ςτθν τρίτθ θλικία, 

άνκρωποι με χαμθλό μορφωτικό επίπεδο, εκνικζσ μειονότθτεσ ι άνκρωποι με ςωματικζσ αναπθρίεσ 

υπογράφθκε τον Ιοφνιο του 2006 θ υπουργικι διακιρυξθ τθσ Τίγα με τίτλο «ΦΣΕ για μία ςυμμετοχικι 

κοινωνία τθσ πλθροφορίασ» ζτςι ϊςτε να ενιςχυκεί θ θλεκτρονικι ςυμμετοχι (e-inclusion) με 6 

βαςικοφσ άξονεσ (Borkert et al.,2009): 

 Ηλεκτρονικι Σροςβαςιμότθτα (e-Accesibility) 

 Γιρανςθ 

 Ηλεκτρονικζσ Ικανότθτεσ 

 Μοινωνικό-πολιτιςμικι θλεκτρονικι ςυμμετοχι  

 Γεωγραφικι θλεκτρονικι ςυμμετοχι 

 Υυμμετοχικι θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ 

 

Ρι πρακτικζσ τθσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ ςυμπεριλαμβάνουν (European 

Commision,2006b):  

 

 Σθν αξιοποίθςθ τθσ δυναμικισ τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ για 

ανκρϊπουσ που βρίςκονται ςε μειονεκτικι κζςθ. 

 

Η αξιοποίθςθ αυτι προχποκζτει τον εμπλουτιςμό του διαδικτυακοφ 

περιεχομζνου και των υπθρεςιϊν, τθν ενίςχυςθ των τοπικϊν κοινοτιτων μζςω 

διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν και δικτφων και τθν ανάδειξθ εργαςιακϊν ευκαιριϊν 

που ςχετίηονται με τισ ΦΣΕ για τουσ ανκρϊπουσ που βρίςκονται ςε μειονεκτικι 

κζςθ. 

 

 Σθν απομάκρυνςθ των εμποδίων από τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ 

 

Φα όποια εμπόδια για τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ μποροφν να εξαλειφτοφν 

με τθν διαρκι ενθμζρωςθ για τισ ευκαιρίεσ που παρζχονται ςε μια ανοιχτι 

κοινωνία,  με τθν παροχι φτθνϊν και προςβάςιμων ΦΣΕ, με Δθμόςια Υθμεία 

προςβάςιμα ςτο διαδίκτυο (PIAP), με κίνθτρα για τθν ατομικι πρόςβαςθ ςτισ 

ΦΣΕ, δομζσ για τισ ΦΣΕ ςτθν περιφζρεια και ςτισ απομακρυςμζνεσ περιοχζσ και 

τθν ςυνολικι ενίςχυςθ του ψθφιακοφ αλφαβθτιςμοφ διαμζςω των νζων 

τεχνολογιϊν. 

1.3.4 Horizon 2020  

 

Φο Horizon 2020 αποτελεί το βαςικό πλαίςιο και εργαλείο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  για τθν 

χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ και των καινοτομικϊν δραςτθριοτιτων για τθν περίοδο 2014-2020.  Φο 

πρόγραμμα ζχει βαςιςτεί ςε τρείσ άξονεσ: 

 

 Τπζρβαςθ των κοινωνικϊν προκλιςεων (41% του προχπολογιςμοφ). 

 Προϊκθςθ τθσ επιςτθμονικισ υπεροχισ (32% του προχπολογιςμοφ). 

 Διατιρθςθ τθσ βιομθχανικισ ανταγωνιςτικότθτασ (23% του 

προχπολογιςμοφ). 
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Αναγνωρίηοντασ τθν παγκοςμιοποιθμζνθ πλζον φφςθ των κοινωνικϊν προκλιςεων και τθσ 

παραγωγισ τθσ γνϊςθσ, ταυτόχρονα με τθν ολοζνα και αυξανόμενθ ανάγκθ ζρευνασ και 

καινοτομικϊν λφςεων πάνω ςε αυτά τα κζματα, το HORIZON 2020  απευκφνεται ςε εν δυνάμει 

ςυμμετζχοντεσ απ’ όλο τον κόςμο βαςιςμζνο ςτθν διεκνι ςυνεργαςία προθγοφμενων 

προγραμματιςτικϊν πλαιςίων. 

Φο καινοφργιο αυτό πρόγραμμα διευρφνει τισ κεντρικζσ χρθματοδοτιςεισ που ξεκινοφν απο τθν 

βαςικι ζρευνα και καταλιγουν ςε καινοτομίεσ που ςχετίηονται με τθν αγορά. Σιο ςυγκεκριμζνα , θ 

χρθματοδότθςθ ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων αυξάνεται κατά 100%, των καινοτομικϊν 

δραςτθριοτιτων κατά 70% ενϊ υπάρχει αφξθςθ κατά 20% για να καλυφκοφν τα ζμμεςα κόςτθ. 

1.4 Ηλεκτρονική υμμετοχή 

 

Η θλεκτρονικι ςυμμετοχι κινείται ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ενίςχυςθσ και τθσ ενκάρρυνςθσ των πολιτϊν 

ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων. Ρυςιαςτικά αποτελεί ζνα νζο διοικθτικό μοντζλο δθμόςιασ 

διοίκθςθσ που προςπακεί να εναρμονιςτεί με τισ επιταγζσ του 21
ου

 αιϊνα και τθσ κοινωνίασ τθσ 

πλθροφορίασ. Ρι πυλϊνεσ ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται θ θλεκτρονικι ςυμμετοχι είναι αυτοί τθσ 

θλεκτρονικισ διευκόλυνςθσ, δθλαδι τθσ ψθφιακισ ενςωμάτωςθσ ςυγκεκριμζνων ευπακϊν ομάδων 

που δεν είναι εξοικειωμζνοι με τθν χριςθ του διαδικτφου και των ΦΣΕ, τθσ θλεκτρονικισ 

ςυνδιαλλαγισ δθλαδι τθσ ενκάρρυνςθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτθν διαδικαςία διαμόρφωςθσ 

των πολιτικϊν ςαν ενεργόσ ενδιαφερόμενοσ φορζασ και τθσ θλεκτρονικισ εξουςιοδότθςθσ, δθλαδι 

δράςεισ και πρωτοβουλίεσ που πλζον αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι πολίτεσ όπωσ θλεκτρονικά 

δθμοψθφίςματα, θλεκτρονικζσ υπογραφζσ κοκ. Η θλεκτρονικι ςυμμετοχι μπορεί να επιτευχκεί 

μόνο με δράςεισ απζναντι ςτον κοινωνικό αποκλειςμό ομάδων που είναι ψθφιακά αναλφάβθτεσ και 

ςτεροφνται ςτοιχειωδϊν γνϊςεων γφρω απο τισ ΦΣΕ. 

1.4.1 Κοινωνικός Αποκλεισμός 

 

Ρ κοινωνικόσ αποκλειςμόσ αποτελεί ζνα φαινόμενο πολυδιάςτατο και αρκετά ςφνκετο. Ρι κφριεσ 

αιτίεσ που μποροφν να οδθγιςουν ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ ςτθν περικωριοποίθςθ είναι (Bradshaw et 

al, 2004): 

 Χαμθλό ειςόδθμα 

 Αποκλειςμόσ απο τθν αγορά εργαςίασ 

 Χαμθλό μορφωτικό επίπεδο 

 Σρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν εξειδίκευςθ 

 Μοινωνικό κεφάλαιο και περίγυροσ 

Ρι ζρευνεσ των τελευταίων ετϊν ςε ςχζςθ με τον αποκλειςμό και τθν ανζχεια, μασ υποδεικνφουν το 

γεγονόσ πωσ το άνοιγμα τθσ ψαλίδασ ανάμεςα ςτουσ φτωχοφσ και τουσ πλοφςιουσ ολοζνα και 

μεγαλϊνει αντί να μειϊνεται. Σαρόλα αυτά, υπάρχουν ςτοιχεία πϊσ , ανάμεςα ςτισ χϊρεσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κάποιεσ κοινωνίεσ παρουςιάηονται λιγότερο επιρρεπείσ ςτον κοινωνικό 

αποκλειςμό (Justino and Litchfield, 2003) 

Υε αυτι τθν κατεφκυνςθ , είναι κοινά αποδεκτό πωσ κοινωνίεσ, κοινότθτεσ και ςυλλογικότθτεσ που 

αναπτφςςουν και υιοκετοφν μθχανιςμοφσ που προωκοφν τθν κοινωνικι ςυνοχι και τθν αλλθλεγγφθ, 

μποροφν να αντιμετωπίςουν με μεγαλυτερθ ευχζρεια, οικονομικά ι κοινωνικά προβλιματα που 

δφναται να προκφψουν(Elstad , 1998; Krieger, 2004). 
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Μοινι ςυνιςταμζνθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ είναι, ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ του, θ  ςτζρθςθ(Perry, 

2004). Ματά κφριο λόγο ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ ςχετίηεται με τισ παρακάτω ςτεριςεισ:Υτζρθςθ 

εργαςίασ, ςτζρθςθ ειςοδιματοσ, ςτζρθςθ περίκαλψθσ, ςτζρθςθ εκπαίδευςθσ και δεξιοτιτων, 

ςτζρθςθ ςτζγαςθσ, πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ, ζκκεςθ ςτο ζγκλθμα και απο το φυςικό περιβάλλον. 

Η ποιότθτα υπθρεςιϊν και θ προςβαςιμότθτα τουσ, θ κοινωνικι πρόνοια και θ καταπολζμθςθ τθσ 

ςχολικισ αποτυχίασ αποτελοφν κεμελιϊδθ ηθτιματα ςτθν Μοινωνία τθσ Σλθροφορίασ ζτςι ϊςτε να 

εξαςφαλιςτεί θ πρόςβαςθ ςτθν τεχνολογία. Η πρόςβαςθ ςτθ τεχνολογία ςτθν νζα ψθφιακι εποχι 

μπορεί να διαςφαλίςει πωσ θ καινοφργια αυτι πραγματικότθτα δεν κα δθμιουργιςει νζεσ 

κατθγορίεσ πολιτϊν αλλά αντίκετα κα προωκιςει τθν ςυμμετοχι και τθν ςυνοχι (European 

Commission,2000b). 

Αυτι τθν ςτιγμι θ πραγματικότθτα είναι κάπωσ πιο δυςάρεςτθ. Φο κφριο πρόβλθμα που 

αντιμετωπίηουμε είναι αυτό του χάςματοσ ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ που είναι εξοικειωμζνοι με 

τισ νζεσ τεχνολογίεσ και ςε αυτοφσ που δεν τισ ζχουν υιοκετιςει ςτθν κακθμερινότθτα τουσ και ςτθν 

εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τουσ. Ρ όροσ ψθφιακό κενό ι ψθφιακό χάςμα περιγράφει επακριβϊσ 

τθν απόςταςθ ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τισ νζεσ ΦΣΕ και ςε 

αυτοφσ που δεν μποροφν. 

1.4.2 Ηλεκτρονική συμμετοχή στην Ενωμένη Ευρώπη 

 

Η θλεκτρονικι ςυμμετοχι τοποκετείται ςτο κζντρο κάκε πανευρωπαϊκισ πολιτικισ πρωτοβουλίασ 

και δράςθσ ςτθν λογικι τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ διαφόρων ομάδων του πλθκυςμοφ και τθσ 

αποφυγισ του κοινωνικοφ τουσ αποκλειςμοφ και ορίηεται ωσ εξισ (Kaplan, 2005): H θλεκτρονικι 

ςυμμετοχι αναφζρεται ςτθν ενεργι ατομικι και ςυλλογικι ςυμμετοχι ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ τθν 

κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ μζςω τθσ πρόςβαςθσ ςτισ ΦΣΕ. Επίςθσ περιγράφει τον βακμό ςτον οποίο 

οι ΦΣΕ ςυνειςφζρουν ςτθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν κοινωνία και τθν κατ’ επζκταςθ 

εξιςςορόπθςι τθσ. 

 

 

Πρόγραμμα Στόχοσ Όραμα τησ 
Ευρωπαϊκθσ 
Πολιτικθσ 

e-inclusion 

 
eEurope 2002, 
 
eEurope 2005, 
 
i2010 

 
 
 
Σρόςβαςθ 

Σαροχι τθσ πρόςβαςθσ 
και τθσ εξαςφάλιςθσ 
ευρζων ευρυηωνικϊν 
δικτφων και τεχνολογικϊν 
υποδομϊν που κακιςτοφν 
τθν κοινωνία τθσ 
Σλθροφορίασ εφικτι. 

Η ςυμμετοχι, είτε 
αποφεφγοντασ τουσ 
αποκλειςμοφσ είτε 
χρθςιμοποιϊντασ τουσ 
υπάρχοντεσ 
τεχνολογικοφσ πόρουσ. 
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eEurope 2002, 
 
eEurope 2005, 
 
i2010 

 
 
 
Σροςβαςιμότθτα 

 
Διαςφάλιςθ τθσ 
κοινωνικο-τεχνικισ 
προςβαςιμότθτασ για 
ςυγκεκριμζνα τμιματα 
του πλθκυςμοφ με 
διαφορετικά μζςα. 

Η ςυμμετοχι, 
ξεπερνϊντασ όποιεσ 
λειτουργικζσ και 
κοινωνικζσ προκλιςεισ 
που ςυγκεκριμζνα 
τμιματα του πλθκυςμοφ 
μπορεί να 
αντιμετωπίςουν. 

 
eEurope 2002, 
 
eEurope 2005, 
 
i2010 

 
 
Εξζλιξθ και αξιοποίθςθ 
των υπθρεςιϊν 

 
Διαςφάλιςθ τθσ 
προςβαςιμότθτασ και 
ανάπτυξθ των 
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 
ςε διάφορουσ τομείσ 

Η ςυμμετοχι, 
ξεπερνϊντασ όποιεσ 
λειτουργικζσ και 
κοινωνικζσ προκλιςεισ 
που ςυγκεκριμζνα 
τμιματα του πλθκυςμοφ 
μπορεί να 
αντιμετωπίςουν. 

 
 
eEurope 2005 , 
 
i2010 

 
 
Ανάπτυξθ ατομικϊν 
δεξιοτιτων 

Σαροχι ςε τμιματα του 
πλθκυςμοφ με επαρκείσ 
δεξιότθτεσ ϊςτε να 
μποροφν να 
χρθςιμοποιοφν υπθρεςίεσ 
που βαςίηονται ςε ΦΣΕ 
ςυμμετζχοντασ ςτθν 
Μοινωνία τθσ 
Σλθροφορίασ. 

 
 
 
Η ςυμμετοχι μζςω τθσ 
κατάκτθςθσ βαςικϊν 
δεξιοτιτων. 

 
 
 
i2010 

 
 
 
Ανκρϊπινο και Μοινωνικό 
Μεφάλαιο 

Ενίςχυςθ διαφόρων 
δικτφων με ζμφαςθ ςτισ 
προςεγγίςεισ bottom-up 
και εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα για τθν 
προϊκθςθ του 
ανκρϊπινου και 
κοινωνικοφ κεφαλαίου  

 
Η ςυμμετοχι 
εξιςορροπϊντασ 
οποιαδιποτε κοινωνικο-
πολιτιςμικά κζματα που 
μπορεί να προκφψουν. 

 
 
 
i2010 

 
 
 
Υυμμετοχι των πολιτϊν 
 

Η δθμιουργία 
ενδιαφζροντοσ 
περιεχομζνου και θ 
ενκάρρυνςθ των πολιτϊν 
να ςυμμετάςχουν ςε 
όποια κζματα τουσ 
ενδιαφζρουν. 

 
Η ςυμμετοχι μζςω 
κινιτρων και ςυνεχοφσ 
ενεργισ ενίςχυςθσ τουσ. 

 
 
 
 
Horizon 2020 

 
 
 
Ανάπτυξθ, ανκρϊπινο και 
κοινωνικό κεφάλαιο 

Διεφρυνςθ τθσ 
χρθματοδότθςθσ που 
αφορά τισ 
καινοτομίεσ,τθν 
επιςτθμονικι υπεροχι 
και τθν υπζρβαςθ των 
κοινωνικϊν προκλιςεων 

 
 
Η ςυμμετοχι 
ξεπερνϊντασ τισ 
κοινωνικζσ προκλιςεισ . 

Πίνακασ 1: Εξζλιξθ Ευρωπαικϊν προγραμμάτων   Πθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2007 
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2 Έρευνα για την χρήση των ΣΠΕ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Η  τεχνολογία μπορεί να αποτελζςει βαςικό εργαλείο ενςωμάτωςθσ των εκνικϊν μειονοτιτων ςτισ 

Ευρωπαϊκζσ κοινωνίεσ. Υτο παρελκόν τον ρόλο των ΦΣΕ υποκακιςτοφςε ο Εκνικόσ τφποσ, δθλαδι 

εφθμερίδεσ γραμμζνεσ ςτθν γλϊςςα των μεταναςτϊν που τουσ ενθμζρωναν για τθν επικαιρότθτα 

τόςο τθσ χϊρα προελευςισ τουσ όςο και τθσ χϊρα υποδοχισ τουσ, ενιςχφοντασ ζτςι ςταδιακά το 

ςυναίςκθμα του «ανικειν» ςτθν κοινωνία ςτθν οποία διζμεναν. Ξε αυτό τον τρόπο, οι 

μεταναςτευτικζσ κοινότθτεσ είχαν τθν δυνατότα να ενθμερϊνονται για τοπικζσ υπθρεςίεσ και 

προϊόντα κάτι που βοικθςε αρκετά ςτθν βακμιαία τουσ προςαρμογι (Elliot et al 2006; Jakobson 

2002). 

Η τθλεφωνία άλλαξε ριηοςπαςτικά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνοφςαν οι μετανάςτεσ, 

δθμιοφργθςε γζφυρεσ επικοινωνίασ με τισ γεννζτειρζσ τουσ και επθρζαςε δραςτικά τθν 

κακθμερινότθτά τουσ ςτισ χϊρεσ που κατοικοφςαν (Mazzucato et al,2006).  Ρι νζεσ τεχνολογίεσ όπωσ 

οι διαδικτυακζσ ςυναλλαγζσ χρθμάτων, θ διαδικτυακι τθλεφωνία, το θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

διαμόρφωςαν μία τελείωσ διαφορετικι πραγματικότθτα, δίνοντασ τθν δυνατότθτα απεριόριςτθσ 

επικοινωνίασ ςτισ εκνικζσ μειονότθτεσ, διαταράςςοντασ τα κοινωνιολογικά μεταναςτευτικά 

ςτερεότυπα.  O Diminescu (2007) ςθμείωςε πωσ βιϊνουμε τθν εποχι του «Υυνδεδεμζνου» 

μετανάςτθ, δθλαδι ενόσ ανκρϊπου που μπορεί να είναι παρϊν ςτισ εξελίξεισ και των δφο κοινωνιϊν 

που ανικει.  Αντιμετωπίηοντασ τθν παγκόςμια αλλαγι ςτθν επικοινωνία θ ζρευνα πάνω ςτθν χριςθ 

των ΦΣΕ για τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ των εκνικϊν μειονοτιτων άρχιςε να απαςχολεί ζντονα τθν 

Ευρωπαϊκι κοινότθτα (Borkert et al,2009).  

Μακοριςτικόσ παράγοντασ για τθν επιτυχία τθσ υιοκζτθςθσ των ΦΣΕ ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι θ 

προςβαςιμότθτα τουσ απο αυτό το κομμάτι τθσ κοινωνίασ. ταν οι μετανάςτεσ δεν ζχουν πρόςβαςθ 

ςε τερματικά με διαδικτυακι ςφνδεςθ ι δεν διακζτουν κωδικοφσ για να ειςζλκουν είτε ςε δθμόςιεσ 

είτε ςε ιδιωτικζσ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ, μποροφν δίκαια να αιςκάνονται κοινωνικά αποκλειςμζνοι. 

Η επίτευξθ υψθλϊν επιπζδων ψθφιακισ ςυμμετοχισ όπωσ αυτι επιδιϊκεται από τθν διακιρυξθ τθσ 

Τίγα, προςδίδει ζναν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτισ ΦΣΕ για τθν ενίςχυςθ τθσ ενςωμάτωςθσ των εκνικϊν 

μειονοτιτων ςτθν Ευρωπαϊκι οικονομία και κοινωνία(Kluzer et al.,2008). Η κατεφκυνςθ αυτι 

ενιςχφεται απο το δεδομζνο πωσ οι μειονότθτεσ ζχουν εξοικειωκεί ςθμαντικά με τισ καινοφργιεσ 

τεχνολογίεσ κακϊσ ενιςχφουν τθν επικοινωνία με τισ χϊρεσ απο τισ οποίεσ κατάγονται. Ζρευνεσ 

ζχουν δείξει πωσ οι μετανάςτεσ εμφανίηουν μεγαλφτερα ποςοςτά ψθφιακοφ αλφαβθτιςμοφ ςε 

ςχζςθ με τουσ γθγενείσ πλθκυςμοφσ με κριτιριο τα αντίςτοιχα επίπεδα εκπαίδευςθσ (Guiral and Le 

Corvec, 2006). 

2.2 Θεματικό εύρος της χρήσης των ΣΠΕ 

 

Η κοινωνικι ζνταξθ των μεταναςτϊν είναι ςτθν πραγματικότθτα ζνα πολυδιάςτατο πρόβλθμα που 

ξεκινά κατ’ αρχάσ απο τουσ πολιτειακοφσ κεςμοφσ ςε πολιτικό επίπεδο, και προεκτείνεται ςε όλο το 

φάςμα των κοινωνικϊν δράςεων και πρωτοβουλιϊν. Η τεχνολογία καλείται να λειτουργιςει 

καταλυτικά ςε μια διαδικαςία που δεν είναι οφτε εφκολθ οφτε γριγορθ, αυτιν τθσ ενςωμάτωςθσ. 

Εξαιτίασ τθσ πολυπλοκότθτασ του ηθτιματοσ είναι λογικό  θ χριςθ των ΦΣΕ να απλϊνεται ςε ενα 

μεγάλο κεματικό εφροσ, όπωσ θ εκπαίδευςθ, θ αγορά εργαςίασ, θ απόκτθςθ δεξιοτιτων κοκ.  
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Ρι Kluzer, Hache and Codagnone (2008) ςυνοψίηοντασ αυτό το κεματικό εφροσ κατθγοριοποίθςαν τισ 

διαφορετικζσ κατευκφνςεισ που μπορεί να ζχουν οι πρωτοβουλίεσ για τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ 

των εκνικϊν μειονοτιτων: 

  Δράςεισ για τθν αντιμετώπιςθ των εμποδίων ςτθν χρθςιμοποίθςθ των ΤΠΕ : 

 

 Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ των ΣΠΕ : Ρι 

πρωτοβουλίεσ αυτζσ κζτουν ωσ ςτόχο τθν ενθμζρωςθ πάνω ςτθν χριςθ των 

ΦΣΕ και ςτισ ευκαιρίεσ-οφζλθ που μποροφν να προκφψουν απο αυτι τθν 

διαδικαςία. Ακόμα προςπακοφν να ξεδιαλφνουν τυχόν προκαταλιψεισ ι 

φόβουσ απζναντι ςτισ ΦΣΕ.  

 

 υλλογικι Πρόςβαςθ : Δθμόςια ςθμεία με ελεφκερθ και ανοιχτι πρόςβαςθ 

ςτο Διαδίκτυο, κζντρα που παρζχουν δωρεάν ίντερνετ ι άλλα ψθφιακά μζςα 

και ςυνικωσ μποροφν να προςφζρουν και τεχνικι υποςτιριξθ ι εκπαίδευςθ 

Σάνω ςτισ ΦΣΕ. 

 

 Ατομικι Πρόςβαςθ : Σαροχι κινιτρων (εκπτϊςεισ κοκ) ςε ατομικό επίπεδο 

πλζον για τθν αγορά τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ. 

 

 Βαςικι τεχνολογικι εκπαίδευςθ , Ψθφιακόσ Αλφαβθτιςμόσ: Εργαςτιρια , 

τάξεισ ι ψθφιακζσ πλατφόρμεσ που παρζχουν τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ και 

μποροφν να παρζχουν κάποιο πιςτοποιθτικό ενϊ μπορεί να ςυνοδευτοφν από 

τθν εκμάκθςθ των γλωςςϊν των χωρϊν υποδοχισ ι από μακιματα 

επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ. 

 

  Δράςεισ που ενιςχφουν τισ γνώςεισ και τισ δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τισ ΤΠΕ : 

 

 Προχωρθμζνθ εκπαίδευςθ των ΣΠΕ για εξοικειωμζνουσ χριςτεσ : Υτόχοσ 

αυτϊν των πρωτοβουλιϊν είναι θ περαιτζρω εξειδίκευςθ των χρθςτϊν με 

απϊτερο ςκόπο τθν ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ κυρίωσ με e-learning 

πρακτικζσ . 

 

 Εκπαίδευςθ πολυμζςων : Ρυςιαςτικά πρόκειται για μία υποκατθγορία 

τθσ παραπάνω κατθγορίασ που επικεντρϊνεται ςτα ψθφιακά πολυμζςα . 

Η εξειδίκευςθ των εκνικϊν μειονοτιτων ςτα πολυμζςα μπορεί να 

λειτουργιςει ςαν μια απο κάτω προσ τα πάνω (bottom-up) προςζγγιςθ με 

προεκτάςεισ ςτισ μεταναςτευτικζσ κοινότθτεσ και ςτθν αυτοοργάνωςι 

τουσ. 

 

  Δράςεισ που παρζχουν υλικό ι υπθρεςίεσ : 

 

 Παροχι υλικοφ και υπθρεςιϊν απο τθν Δθμόςια Διοίκθςθ :  Είτε 

πρόκειται για γενικζσ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τισ δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ που αφοροφν τισ εκνικζσ μειονότθτεσ όπωσ το ςφςτθμα 

κοινωνικισ πρόνοιασ ι το ςφςτθμα δθμόςιασ περίκαλψθσ,  είτε πρόκειται 

για δθμόςιεσ ςυναλλαγζσ που πραγματοποιοφνται διαδικτυακά ςτο 

πλαίςιο τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ περιλαμβάνοντασ ςτισ εκδόςεισ 

τουσ τισ γλωςςικζσ διαφορζσ των εκνικϊν μειονοτιτων. 
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 Παροχι υλικοφ και υπθρεςιϊν απο ιδιϊτεσ : Σρόκειται για πρωτοβουλίεσ 

που ςυνικωσ προζρχονται απο τισ ίδιεσ τισ μειονότθτεσ είτε ςυλλογικά 

είτε ατομικά και λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά με αυτζσ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ  παρζχοντασ τισ περιςςότερεσ φορζσ πλθροφορίεσ 

,χρθςιμοποιϊντασ τισ περιςςότερεσ φορζσ τεχνολογίεσ του web 2.0. 

 

 Παροχι υλικοφ και υπθρεςιϊν απο τθν ιδιωτικι αγορά : Ψθφιακό υλικό 

και υπθρεςίεσ προσ πϊλθςθ που απευκφνονται ςτισ εκνικζσ μειονότθτεσ 

και ςχετίηονται με τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν. 

 

 Τποςτιριξθ  δικτφωςθσ ςε οργανιςμοφσ : Φισ περιςςότερεσ φορζσ ςε 

αυτζσ τισ περιπτϊςεισ οι ΦΣΕ χρθςιμοποιοφνται με ςτόχο τον ςυντονιςμό 

των πρωτοβουλιϊν που αφοροφν τισ εκνικζσ μειονότθτεσ ϊςτε να 

παρζχουν τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ και δικτυϊςεισ για τθν ενίςχυςθ 

των αναγκϊν και των κεμάτων που προκφπτουν ςε αυτοφσ τουσ 

οργανιςμοφσ . 

Ρι Hache et al (2010) χϊριςαν τισ πρωτοβουλίεσ ςε κεματικζσ ενότθτεσ που χρθςιμοποιοφν τισ ΦΣΕ 

για τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ των Εκνικϊν Ξειονοτιτων: 

 ΣΠΕ για τθν εκπαίδευςθ και τθν μάκθςθ : 

Εκπαίδευςθ Ενθλίκων :  Σρόκειται για πρωτοβουλίεσ με ςτόχο τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ , τθν 

οικονομικι ςυμμετοχι και τθν ομαλι παραμονι ενθλίκων που ανικουν ςτισ εκνικζσ μειονότθτεσ 

βελτιϊνοντασ τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ. 

Άτυπθ μάκθςθ :  Σρόκειται για πρωτοβουλίεσ που κζτουν ϊσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

επικοινωνίασ και δικτφωςθσ ενϊ ταυτόχρονα ενθμερϊνουν τουσ ςυμμετζχοντεσ για πολλζσ 

διαφορετικζσ ενότθτεσ που αφοροφν τθν χϊρα που κατοικοφν. Υυνικωσ, αυτζσ οι πρωτοβουλίεσ 

απευκφνονται ςε μετανάςτεσ νεαρισ θλικίασ. 

Διαδικτυακοί Πόροι για τισ Εκνικζσ Μειονότθτεσ : Χλικό που παρζχεται διαδικτυακά και 

παρουςιάηει τισ πολιτιςμικζσ διαφορζσ των λαϊν που ςυνυπάρχουν . 

 ΣΠΕ για τθν αςτικι κοινωνία και το κοινωνικό κεφάλαιο : 

Διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ ανάμεςα ςτισ Εκνικζσ Μειονότθτεσ και τθν χϊρα υποδοχισ :  Σρόκειται 

για πρωτοβουλίεσ με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ για τισ πολιςτικζσ κλθρονομιζσ των διαφορετικϊν 

εκνικοτιτων ενϊ παράλλθλα αποτελεί και μζςο εκπροςϊπθςθσ για τισ μειονότθτεσ όπου μποροφν 

να ζχουν ζνα βιμα για να ςυμμετάςχουν ςτον κοινωνικό διάλογο. 

υλλογικι αυτοοργάνωςθ :  Ξία ξεχωριςτι κατθγορία πρωτοβουλιϊν κακϊσ κινείται ςε μία απο 

κάτω προσ τα πάνω λογικι, και υλοποιείται απο τισ ίδιεσ τισ εκνικζσ μειονότθτεσ χρθςιμοποιοϊντασ 

κυρίωσ τεχνολογίεσ του Web 2.0 . Απϊτεροσ ςκοπόσ είναι θ δθμιουργία διαδικτυακϊν κοινοτιτων 

ςαν βιμα διαλόγου και υποςτιριξθσ . 

Διευκόλυνςθ τθσ υγιοφσ ανάπτυξθσ μίασ κοινότθτασ : Αναφζρεται ςε πρωτοβουλίεσ με ςτόχο τθν 

επικοινωνία και τθν ενθμζρωςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ εκνικότθτασ  που κατοικεί ςε μία ςυγκεκριμζνθ 

περιοχι. 

Εκελοντιςμόσ : Σρωτοβουλίεσ που προωκοφν τισ εκελοντικζσ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τισ 

εκνικζσ μειονότθτεσ. 
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 ΣΠΕ για τθν απαςχόλθςθ και τθν οικονομικι ςυμμετοχι: 

Ενθμζρωςθ απζναντι ςτισ διακρίςεισ : Σρωτοβουλίεσ που κζτουν ωσ ςτόχο τθν ενθμζρωςθ των 

μειονοτιτων και ςχετίηονται με τισ νομοκεςίεσ και τα νόμιμα δικαιϊματά τουσ παρζχοντάσ τουσ το 

ςχετικό υλικό. 

Ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τθν αγορά εργαςίασ : Σρωτοβουλίεσ με ςκοπό τθν βελτίωςθ των 

δεξιοτιτων των μεταναςτϊν, τθν βελτίωςθ τθσ εργαςιακισ τουσ κζςθσ και κατ’ επζκταςθ τθν αφξθςθ 

τθσ πικανότθτασ να βροφν εργαςία. 

Εκπαίδευςθ και αναηιτθςθ εργαςίασ : Σρωτοβουλίεσ που βελτιϊνουν τισ μεκόδουσ αναηιτθςθσ 

εργαςίασ ςτισ εκνικζσ μειονότθτεσ ενϊ πολλζσ φορζσ παρζχονται και μακιματα επαγγελματικοφ 

προςανατολιςμοφ. 

Αξιολόγθςθ Δεξιοτιτων : Σρωτοβουλίεσ ςτθν λογικι του επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ με 

ςτόχο τθν καλφτερθ αξιολόγθςθ των ικανότθτων των ςυμμετεχόντων και τθν δθμιουργία ενόσ 

βιογραφικοφ που κα τουσ ειςάγει ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Εξοικείωςθ με τισ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ : Σρωτοβουλίεσ που ςχετίηονται κυρίωσ με τισ τραπεηικζσ 

ςυναλλαγζσ και τα εμβάςματα. 

 ΣΠΕ για περαιτζρω εξοικείωςθ με τισ ΣΠΕ : 

Πρόςβαςθ ςτισ διαδικτυακζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ : Σρωτοβουλίεσ που παρζχουν ςυνικωσ 

μεταφραςμζνο υλικό , προςαρμόςιμο ςτισ γλϊςςεσ των μειονοτιτων. 

Ανάγκεσ επικοινωνίασ : Σρωτοβουλίεσ που ςχετίηονται με τουσ καινοφργιουσ μετανάςτεσ και ζχουν 

ωσ ςτόχο τθν ενθμζρωςθ για τοποκεςίεσ με δωρεάν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο ι ςτο τθλζφωνο και 

παρζχουν γενικότερθ υποςτιριξθ. 

Φζλοσ πρζπει να τονίςουμε πωσ οι ΦΣΕ που χρθςιμοποιοφνται  για τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ των 

εκνικϊν μειονοτιτων, διαχωρίηονται ανάλογα με το κομματι των μεταναςτευτικϊν πλθκυςμϊν που 

ςτοχεφουν, ςε : 

 Εκνικζσ Ξειονότθτεσ (Γενικζσ) : Σρωτοβουλίεσ που δεν αςχολοφνται με κάποιο 

ςυγκεκριμζνο κομμάτι των εκνικϊν μειονοτιτων. 

 ΕΞ (Εκνικότθτασ) : Σρωτοβουλίεσ που αφοροφν μία ςυγκεκριμζνθ εκνικότθτα. 

 ΕΞ (Οζοι) : Σρωτοβουλίεσ που εξειδικεφονται ςτισ νεαρζσ θλικίεσ. 

 ΕΞ (Ηλικιωμζνοι) :  Σρωτοβουλίεσ που ςτοχεφουν ςε θλικιωμζνουσ μετανάςτεσ. 

 ΕΞ (Γυναίκεσ) : Σρωτοβουλίεσ που ςτοχεφουν ςτον γυναικείο μεταναςτευικό πλθκυςμό. 

 ΕΞ (Αιτοφντεσ για άςυλο/Σρόςφυγεσ) : Σρωτοβουλίεσ που ςτοχεφουν ςτουσ αιτοφντεσ για 

άςυλο και ςτουσ πρόςφυγεσ. 

 ΕΞ ( 2
θσ

 και 3
θσ

 Γενιάσ ): Σρωτοβουλίεσ που ςτοχεφουν ςε νζουσ που ζχουν τθν εκνικότθτα 

και προζρχονται απο εκνικζσ μειονότθτεσ. 

 ΕΞ (Γθγενείσ πλθκυςμοί και εκνικζσ μειονότθτεσ) : Σρωτοβουλίεσ που ςτοχεφουν 

ταυτόχρονα και ςτουσ γθγενείσ πλθκυςμοφσ και ςτισ μειονότθτεσ. 

 Ξεςάηοντεσ που εργάηονται με τισ ΕΞ : Σρωτοβουλίεσ για αυτοφσ που εργάηονται με τισ ΕΞ 

όπωσ γιατροί , δάςκαλοι κτλ.. 
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2.2.1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηςη και ςυμμετοχικά εργαλεία για την μεταναςτευςη 

 

Ρι Keohane and Nye (2000) όριςαν τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ ωσ εξισ: «Ηλεκτρονικι 

διακυβζρνθςθ είναι θ χριςθ των ΦΣΕ για μια πιο αποτελεςματικι και αποδοτικι διακυβζρνθςθ που 

ταυτόχρονα κα είναι περιςςότερο προςβάςιμθ και υπόλογθ ςτουσ πολίτεσ.» 

H χριςθ και θ ενςωμάτωςθ των ΦΣΕ με ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ διαφάνειασ 

ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ αποτελεί όραμα πολλϊν κυβερνιςεων ανα τον κόςμο(von Waldenberg , 

2004). Χϊρεσ απ’ όλο τον κόςμο ζχουν ειςαγάγει επιτυχθμζνα τισ ΦΣΕ ςτθν πορεία για τθν 

θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ με πολφ κετικά αποτελζςματα όςον αναφορά τθν καταπολζμθςθ τθσ 

διαφκοράσ (Αnderson , 2009).  Ζρευνεσ ζχουν δείξει πωσ οι πρωτοβουλίεσ τθσ θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ ζχουν κετικά αποτελζςματα ςε χρόνο και κόςτοσ τόςο για τουσ πολίτεσ όςο και για 

τθν δθμόςια διοίκθςθ (European Commision, 2004).Υτθν εποχι τθσ κοινωνικισ πλθροφορικισ , τα 

κοινωνικά μζςα μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν ςαν εργαλείο που κα ενιςχφςει τθν διαφάνεια 

απζναντι ςε λογοκριτικζσ πρωτοβουλίεσ απο πολλζσ κυβερνιςεισ ανα τον κόςμο. Ωςτόςο, και τα 

κοινωνικά μζςα ζχουν δεχκεί επικζςεισ λογοκριςίασ ςε πολλζσ χϊρεσ (Makinen and Kuira , 2008 ; 

MacKinnon , 2009). 

Ρι ςτόχοι τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςχετικά με τθν ενςωμάτωςθ των ΦΣΕ είναι οι εξισ: 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ταχφτθτασ των δθμόςιων υπθρεςιϊν : Ρι υπθρεςίεσ ςε 

θλεκτρονικθ μορφι είναι ποιοτικότερεσ κακϊσ και πολφ πιο εφκολα προςβάςιμεσ , απο 

υπολογιςτζσ, κινθτά και όλεσ τισ ςυςκευζσ που ςυνδζονται ςτο διαδίκτυο. Ξε αυτό τον 

τρόπο ο εξυπθρετείται πολφ πιο εφκολα ο πλθκυςμόσ που κατοικεί εκτόσ των αςτικϊν 

κζντρων ενϊ επιταχφνεται και θ τεχνολογικι ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου. 

 Ενίςχυςθ τθσ κζςθσ του πολίτθ κακϊσ υπάρχει μεγαλφτερθ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ 

που αφοροφν τθν διακυβζρνθςθ και του δίνεται θ δυνατότθτα να ςυμμετάςχει και να 

αλλθλεπιδράςει: Η θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ ανοίγει νζεσ προοπτικζσ ςτθν ςχζςθ των 

πολιτϊν με τθν διακυβζρνθςθ κακϊσ τουσ δίνει τθν δυνατότθτα να είναι πιο ενθμερωμζνοι 

για τθν λειτουργία τθσ. Η προςβαςιμότθτα ςε αυτι κακϊσ και θ ςυμμετοχι ενιςχφει τουσ 

δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ. 

 Διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και ευκολότεροσ ζλεγχοσ τθσ διακυβζρνθςθσ:  Η 

αλλθλεπίδραςθ των πολιτϊν θλεκτρονικά με τθν διακυβζρνθςθ ευνοεί τθν προϊκθςθ τθσ 

διαφάνειασ ενϊ θ πρόςβαςθ ςε υλικό που ανεβαίνει ςτο Διαδίκτυο και αφορά τθν 

διακυβζρνθςθ κακιςτά ευκολότερο τον ζλεγχο τθσ. 

 Αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και μειϊςθ του κόςτουσ : Ξειϊνονται κατα πολφ το κόςτοσ 

ςυναλλαγϊν, το κόςτοσ υποδομϊν ενϊ ξεπερνιζται θ γραφειοκρατεία και βελτιϊνεται θ 

αποδοτικότθτα των υπθρεςιϊν. 

 Βελτιϊνεται ςυνολικά θ ςχζςθ κυβζρνθςθσ –πολιτϊν: Ρι παραπάνω διαδικαςίεσ 

βελτιϊνουν ςυνολικά τθν εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν ςτον κεςμό τθσ δθμοκρατίασ 

γενικότερα και ςτθν κυβζρνθςθ ειδικότερα. Η διαφάνεια, θ αποδοτικότθτα, θ 

παραγωγικότθτα και ο εφκολοτεροσ ζλεγχοσ παίηουν κακοριςτικό ρόλο. 

Φα προγράμματα τθσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ζχουν μζχρι ςτιγμισ προςανατολιςτεί ςτθν 

ψθφιοποίθςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν και ςτθν προςβαςιμότθτά τουσ. Γενικά ακολουκοφν μια απο 

πάνω προσ τα κάτω (top-down) λογικι, δθλαδι οι πρωτοβουλίεσ υλοποιοφνται και εφαρμόηονται ςε 

κυβερνθτικό επίπεδο (Anthopoulos Siozos and Tsoukalas,2007).  Υε αντίκεςθ με αυτι τθν προςζγγιςθ 

υπάρχει θ απο κάτω προσ τα πάνω (bottom-up) λογικι , ςτθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν 

θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ (χριςτεσ , ανϊτεροι δθμόςιοι υπάλλθλοι, πολιτικοί) ςυγκεράηουν τισ 

γνϊςεισ τουσ για τα υφιςτάμενα προβλιματα τθσ διακυβζρνθςθσ, τισ αναλφουν απο πολλζσ 
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διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ και καταλιγουν ςε εκςυγχρονιςμζνεσ λφςεισ που μποροφν να 

εκμοντερνίςουν τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ μζςω τθσ χριςθσ των ΦΣΕ. Υε αυτι τθν κατεφκυνςθ, όπωσ 

κα δοφμε και παρακάτω, ςυμμετοχικά εργαλεία (participatory tools) μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν 

ςτθν διαδικαςία τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των μειονοτιτων και όχι μόνο υποδεικνφοντασ τισ 

διαδικαςίεσ και λειτουργίεσ που πρζπει να ενςωματϊνουν οι ΦΣΕ.  Φα παραδείγματα που 

ακολουκοφν μποροφν να λειτουργιςουν ςαν πρότυπα αλλθλεπιδραςτικϊν πλατφορμϊν που 

τοποκετοφν τον πολίτθ ςτο κζντρο των αποφάςεων και ενιςχφουν τθν ςυμμετοχικότθτά του. 

2.2.2 Συμμετοχικά Εργαλεία (Participatory Tools) – Περιπτώςεισ Χρήςησ 

 

 AfriAfya (Μζνυα) - http://www.afriafya.org/ 

Φο AfriAfya είναι ζνα αφρικανικό δίκτυο για τθν διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ ςε κζματα υγείασ και τθν 

επικοινωνία. Δθμιουργικθκε απο τθν ςυνεργαςία 7 μεγάλων μθ-κυβερνθτικϊν οργανϊςεων ςε 

ςυνεργαςία με το Χπουργείο Χγείασ τθσ Μζνυασ. Φο ςχζδιο ιταν να δθμιουργθκεί ζνασ κεντρικόσ 

ςτακμόσ που κα επεξεργάηεται τα ςτοιχεία που ςυλλζγει απο 7 χϊρουσ που ζχουν ςτθκεί και 

λειτουργοφν με προςωπικό που καταγράφει θλεκτρονικά τισ αλλθλεπιδράςεισ του με το κοινό, με 

ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν μζςω τθσ ςυμμετοχισ των κοινοτιτων τουσ, ςε κζματα υγείασ, 

τυχόν απορίεσ τουσ κοκ. Ρ κεντρικόσ ςτακμόσ ανατροφοδοτεί τα ςθμεία με τισ αντίςτοιχεσ 

απαντιςεισ ςε μορφι γραπτοφ κειμζνου ςυνταγμζνου ςτθν απλοφςτερθ και πιο κατανοθτι μορφι. 

Η ςυμμετοχι των μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων ζπαιξε κακοριςτικό ρόλο ςτθν επιτυχία του 

προγράμματοσ κακϊσ ςυνζλεξαν πολλά ςτοιχεία ενϊ κατάφεραν να τα ανταλλάξουν μεταξφ τουσ 

αφοφ ςυνδζκθκαν και αυτζσ ςτο ςφςτθμα. Η δικτφωςθ και θ ςυνεργαςία κεςμικϊν οργάνων , 

υγειονομικϊν οργανιςμϊν μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων και πολιτϊν ςυνετζλεςε υγιι λειτουργία 

του ςυνεργατικοφ αυτοφ προγράμματοσ. 

 Tom Portal (Εςκονία )  

Φο 2001 θ κυβζρνθςθ τθσ Εςκονίασ δθμιουργιςε τθν άμεςο δθμοκρατικι πφλθ με τίτλο “Today I 

decide (TOM)” με ςκοπό τθν δθμιουργία ενόσ εργαλείου που κα παρζχει ςτουσ πολίτεσ τθν 

δυνατότθτα να εκφράςουν τα προβλιματα τουσ, να προτείνουν τθν δθμιουργία καινοφργιων νόμων 

και να εγείρουν πολιτικά κζματα τθσ αρεςκείασ τουσ.  Φαυτόχρονα θ Μρατικι Διεφκυνςθ ιταν 

υποχρεωμζνθ να απαντά ςτα αιτιματα των πολιτϊν. Η πλατφόρμα ζδινε τθν δυνατότθτα ςτουσ 

χριςτεσ να αλλθλεπιδροφν ςυηθτϊντασ και να επικοινωνοφν με δθμόςιουσ λειτουργοφσ. Ζνασ ακόμα 

ςτόχοσ τθσ πρωτοβουλίασ αυτισ ιταν θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ νεολαίασ ςχετικά με τα κοινά και τισ 

νομοκεςίεσ. Ωςτόςο μετά από κάποια χρόνια οι πολίτεσ ζχαςαν το ενδιαφζρον τουσ κυρίωσ λόγω τθσ 

χαμθλισ εϊσ ανφπαρκτθσ ανταπόκριςθσ των αξιωματοφχων ςτα προβλιματά τουσ και ςτισ 

προτάςεισ τουσ. 

 NBportal (Σολωνία) - https://www.nbportal.pl/ 

Φο NBPortal είναι μια εκπαιδευτικι πλατφόρμα που δθμιουργικθκε απο τθν Εκνικι Φράπεηα τθσ 

Σολωνίασ με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ ςχετικά με τθν πορεία τθσ πολωνικισ οικονομίασ. Η 

πλατφόρμα περιζχει πλθροφορίεσ και υλικό ςχετικά με τθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ , παιχνίδια 

επθρεαςμζνα απο ρεαλιςτικζσ περιςτάςεισ που διευρφνουν τισ οικονομικζσ γνϊςεισ του χριςτθ και 

γενικά ςυηθτιςεισ που ςυντονίηονται απο τουσ διαχειριςτζσ. Η πρωτοβουλία αυτι ςτοχεφει ςε 

φοιτθτζσ, ςε εκπαιδευτικουσ, ςτθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα και γενικότερα ςτουσ απλοφσ πολίτεσ. Απο 

τθν θμζρα ζναρξθσ του προγράμματοσ ζχουν εγγραφεί 700.000 χριςτεσ και υπάρχουν 30.000 

ενεργοί χριςτεσ, αρικμοί οι οποίοι είναι πολυ ικανοποιθτικοί για μια τζτοιου είδουσ πλατφόρμα. 

 Virtual Payment Office (VPO) 
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Σρόκειται για μια διαδικτυακι υπθρεςία που παρζχει τθν δυνατότθτα ςε οδθγοφσ που ζχουν λάβει 

κλιςεισ ςτθν περιοχι του Βουκουρεςτίου να τθν πλθρϊςουν διαδικτυακά. Ρ πολίτθσ γλυτϊνει 

αρκετό χρόνο για τθν εξυπθρζτθςι του, θ γραφειοκρατία μειϊνεται και ταυτόχρονα βελτιϊνεται θ 

διαδικαςία ςυλλογισ φόρων. 

 CReP (Εςκονία) 

Η πλατφόρμα αυτι παρζχει τθν δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ τθσ να εγγράψουν ςαν νομικι οντότθτα 

τθν εταιρεία τουσ ςε πολφ λίγο χρόνο. Η πρωτοβουλία αυτι μειϊνει δραματικά τον χρόνο 

δθμιουργίασ μιασ εταιρείασ , κακϊσ ςτο προθγοφμενο κακεςτϊσ χρειαηόντουςαν περίπου 5 θμζρεσ.  

 Tryggur (Ιςλανδία) 

Η πλατφόρμα αυτι παρζχει πλθροφόρθςθ και υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τθν κοινωνικι 

Αςφάλιςθ. Χπάρχει δυνατότθτα πλθρωμϊν των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ενϊ οι χριςτεσ μποροφν να 

ενθμερϊνονται για τισ περιπτϊςεισ που τουσ αφοροφν. Επίςθσ μποροφν πολφ εφκολα να κάνουν 

επίςθμεσ αιτιςεισ απο το ςπίτι τουσ. 

 Online Police Station (Ιταλία) 

Σρόκειται για τθν πρϊτθ διαδικτυακι ιςτιοςελίδα που λειτουργεί ςαν αςτυνομικό τμιμα. Ρι χριςτεσ 

μποροφν να κάνουν παράπονα για υλικό που υπάρχει ςτο διαδίκτυο , μποροφν να δθλϊςουν μια 

κλοπι , να αναφζρουν παράνομεσ δραςτθριότθτεσ που ζχουν υποπζςει ςτθν αντίλθψι τουσ , να 

ενθμερωκοφν για κζματα που τουσ αφοροφν , να λάβουν ςυμβουλζσ και να αλλθλεπιδράςουν με 

ειδικοφσ 

 Μονάδα e-Health ( Ελλάδα) 

Η πλατφόρμα αυτι εγκαινιάςτθκε το 1999 ςτο νοςοκομείο «Υωτθρία» από το Χπουργείο Χγείασ με 

ςτόχο τον εκμοντερνιςμό τθσ αρχειοκζτθςθσ των αςκενϊν. Η θλεκτρονικι καταγραφι βελτίωςε ςε 

μεγάλο βακμό τισ υπθρεςίεσ που τουσ παρζχονται κακϊσ δθμιουργικθκαν χρονικά ιςτορικά για τον 

κάκε αςκενι με αποτζλεςμα θ ποιότθτα των ιατρικϊν του παροχϊν να μπορεί να γίνεται 

αποδοτικότερα. Υε ζρευνα του νοςοκομείου πάνω ςτο πρόγραμμα βρζκθκε πωσ θ ποιότθτα των 

ιατρικϊν υπθρεςιϊν ζχει βελτιωκζι κατα 28%. 

2.3 Πρωτοβουλίες και ερευνητική δραστηριότητα στην Ε.Ε 

 

Χπάρχουν εκατοντάδεσ πρωτοβουλίεσ και προγράμματα που πραγματοποιικθκαν τα τελευταία 

χρόνια ςτον χϊρο τθσ Ενωμζνθσ Ευρϊπθσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ των 

μεταναςτϊν και όπωσ είναι λογικό δεν γίνεται να τισ καλφψουμε όλεσ. Υε αυτι τθν ενότθτα κα 

προςπακιςουμε να παρακζςουμε ενα αντιπροςωπευτικό δείγμα των πρωτοβουλιϊν αυτϊν  και τθσ 

ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ που απλϊνονται ςε όλο το κεματικό φάςμα τθσ παραπάνω ενότθτασ. 

2.3.1 Ερευνητικές Πρωτοβουλίες 

 

 Πρωτοβουλία 1
θ
  

 

νομα Σρόςβαςθ ςτισ ΦΣΕ για τουσ θλικιωμζνουσ μετανάςτεσ 

Χϊρα Γερμανία 

Ιςτιοςελίδα http://www.awo-integration.de 

Ματθγορία ΦΣΕ για θλικιωμζνουσ και ςε περιπτϊςεισ για γυναίκεσ 
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Ζτοσ ζναρξθσ 2009 μζχρι ςιμερα 

Θεματικι ενότθτα Εκπαίδευςθ Ενθλίκων 

 

Η Αwo είναι μια μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ που δραςτθριοποιείται ςτθν κοινωνία οργανϊνοντασ 

δραςτθριότθτεσ για παιδιά, για ανκρϊπουσ με αναπθρίεσ, για μετανάςτεσ και για θλικιωμζνουσ. Η 

ςυγκεκριμζνθ πρωτοβουλία ςτοχεφει ςτθν εκπαίδευςθ θλικιωμζνων ανκρϊπων με μεταναςτευτικό 

περιβάλλον και τθν εξοικείωςι τουσ με τισ ΦΣΕ ζτςι ϊςτε να αποφευχκεί ο ψθφιακόσ τουσ 

αποκλειςμόσ ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ. Σιο ςυγκεκριμζνα, οι χριςτεσ εκπαιδεφονται ςε 

βαςικζσ και ςυνάμα απλζσ δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τθν χριςθ των νζων τεχνολογιϊν όπωσ θ 

πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο. Επίςθσ παρζχεται υποςτιριξθ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ επίλυςθσ των 

δυςκολιϊν που προκφπτουν ςτθν πορεία ενςωμάτωςθσ ςτον ψθφιακό κόςμο.Ρι εργαηόμενοι ςε 

αυτι τθν πρωτοβουλία ςε ζνα μεγάλο ποςοςτό προζρχονται απο τισ εκνικζσ μειονότθτεσ γεγονόσ 

που βοθκάει ςτον διαπολιτιςτικό διάλογο. 

 Πρωτοβουλία 2
θ
  

 

νομα Ravalgames 

Χϊρα Ιςπανία 

Ιςτιοςελίδα http://jovesteb.org/ravalgames 

Ματθγορία ΦΣΕ για νεαροφσ μετανάςτεσ 

Ζτοσ ζναρξθσ 2008-2010 

Θεματικι ενότθτα Άτυπθ Εκπαίδευςθ 

 

Φο Ravalgames είναι ζνα project –videogame που δθμιουργικθκε απο μια ομάδα 25  νζων 

ανκρϊπων ςτθν γειτονιά Raval τθσ Βαρκελϊνθσ. Φο ζργο αυτό ενςωμάτωνε διαφορετικά γκροφπ 

ανκρϊπων, πολυμζςα (ραδιόφωνο,βίντεο, γραφικά κοκ..) μουςικι, χάρτεσ και ςυνεντεφξεισ. Ρ 

βαςικόσ ςτόχοσ ιταν θ βελτίωςθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων των νεαρϊν μεταναςτϊν και τθσ εν 

γζνει διευκόλυνςθσ τθσ κοινωνικοποίθςθσ τουσ ενιςχφοντασ τον διαπολιτιςμικό διάλογο. Ρι 

δραςτθριότθτεσ που εμπεριείχε το ravalgames ιταν θ δθμιουργία ενόσ βίντεο κλίπ, θ ςφνκεςθ 

μουςικισ, θ δθμιουργία ςεναρίων και πολλά άλλα. Ρ βαςικόσ χαρακτιρασ του παιχνιδιοφ 

ονομάηεται Patel και είναι μια νεαρι κοπζλα με καταγωγι απο τθν Ινδία που κάνει τθν βόλτα τθσ 

ςτθν πολυπολιτιςμικι γειτονία τθσ Ravel, ψάχνει για δουλειά και για μία καλφτερθ ηωι. Για να το 

πετφχει αυτό πρζπει να αλλθλεπιδράςει με τθν γειτονιά τθσ και με τουσ υπόλοιπουσ ανκρϊπουσ. 

 Πρωτοβουλία 3
θ
  

 

νομα P.IN.O.K.I.O 

Χϊρα Ευρϊπθ 

Ιςτιοςελίδα http://www.pinokioproject.eu 

Ματθγορία ΦΣΕ για νεαροφσ μετανάςτεσ και για μεςάηοντεσ που αςχολοφνται 
με τισ ΕΞ(δαςκάλουσ) 

Ζτοσ ζναρξθσ 2009-μζχρι ςιμερα 

Θεματικι ενότθτα Διαδικτυακοί πόροι για τισ Εκνικζσ μειονότθτεσ 

 

To P.IN.O.K.I.O αφορά θλικίεσ μζχρι 11 ετϊν, κυρίωσ δθλαδι μζχρι και τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 

και αποτελεί ενα διαδικτυακό εργαλείο για τουσ δαςκάλουσ που χρθςιμοποιεί ιρωεσ παραμυκιϊν 

ςαν μζκοδο επικοινωνίασ ανάμεςα ςτα παιδιά των μεταναςτϊν και ςτα παιδιά των γθγενϊν 

πλθκυςμϊν. Σρόκειται για μία δραςτθριότθτα ενάντια ςτον κοινωνικό αποκλειςμό που ενκαρρφνει 

τα παιδιά να μάκουν για τουσ διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ, τον ςεβαςμό ςτθν διαφορετικότθτα, τισ 
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ανκρωπιςτικζσ αξίεσ όπωσ  θ ιςότθτα των φφλων και των ανκρϊπων και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα 

εν γζνει. Βαςικό εργαλείο του P.IN.O.K.I.O είναι θ ανταλλαγι παραδοςιακϊν παραμυκιϊν, κάτι που 

δραςτθριοποιεί και τισ οικογζνειεσ των παιδιϊν και ενιςχφει τον διαπολιτιςμικό διάλογο μζςα ςτθν 

κοινωνία. Υτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι φανερό πωσ το διαδίκτυο μπορεί να αποτελζςει τθν 

βάςθ τθσ κατανόθςθσ και του ςεβαςμοφ των διαφορετικϊν πολιτιςμϊν με αποτζλεςμα τθν ςταδιακι 

ενςωμάτωςθ των εκνικϊν μειονοτιτων ςτθν τοπικι κοινότθτα. 

 Πρωτοβουλία 4
θ
  

 

νομα Couscous global 

Χϊρα Ρλλανδία 

Ιςτιοςελίδα http://www.couscousglobal.com 

Ματθγορία ΦΣΕ για νεαροφσ μετανάςτεσ 

Ζτοσ ζναρξθσ 2008-2009 

Θεματικι ενότθτα Διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ 

 

To Coucous global ιταν αρχικά ζνα τθλεοπτικό πρόγραμμα με τθν ονομαςία «Couscous and Cola» 

ςτο οποίο νζοι διαφορετικϊν εκνικοτιτων ςυηθτοφςαν ιδζεσ και αξίεσ.  Υτθν ςυνζχεια, ζπειτα απο 

απαίτθςθ του νεανικοφ κοινοφ, κυρίωσ ζφθβοι και νεαροί ενιλικεσ, πραγματοποιικθκε θ μετάβαςθ 

ςτο Διαδίκτυο δθμιουργϊντασ ζναν ιςτότοπο όπου θ ςυηιτθςθ και ο διάλογοσ αποτελοφν βαςικό 

εργαλείο διαπολιτιςμικισ αλλθλεπίδραςθσ. Υτθν πλατφόρμα αυτι , κινθματογραφικθκαν διάφορεσ 

κεματικζσ ςυηθτιςεισ υποτιτλίςτθκαν και ανζβθκαν ςτο διαδίκτυο. Η πλατφόρμα λειτουργοφςε ςαν 

μεςάηοντασ που ζφερνε ςε επαφι δφο ανκρϊπουσ με διαφορετικζσ απόψεισ για να ςυηθτιςουν και 

να πραγματοποιθκεί μια πραγματικι ςυηιτθςθ διαδικτυακά. Ακόμα, χρθςιμοποιικθκαν τεχνολογίεσ 

του Web 2.0 όπωσ το youtube και τα κλίπ απο τθν πλατφόρμα είχαν λίγο παραπάνω απο 1.200.000 

views. 

 Πρωτοβουλία 5
θ
  

 

νομα Multikulti 

Χϊρα Αγγλία 

Ιςτιοςελίδα http://www.multikulti.org.uk 

Ματθγορία ΦΣΕ για τουσ μετανάςτεσ 

Ζτοσ ζναρξθσ 2000 – 2008 

Θεματικι ενότθτα Υυλλογικι αυτοοργάνωςθ 

 

Φο Multikulti είναι μια διαδικτυακι πλατφόρμα που παρζχει εφκολθ πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία και 

λειτουργεί ςυμβουλευτικά για τισ εκνικζσ μειονότθτεσ κακϊσ το υλικό που βρίςκεται ανεβαςμζνο 

είναι μεταφραςμζνο ςε 13 γλϊςςεσ (Αλβανικά, κινζηικα, ινδικά ,γαλλικα κοκ). Μφριοσ του ςτόχοσ 

είναι θ ενθμζρωςθ των μεταναςτϊν πάνω ςε ςθμαντικά κζματα που τουσ αφοροφν, όπωσ θ 

εκπαίδευςθ , θ υγεία και τα νόμιμα δικαιϊματά τουσ. Ακόμα, δίνει ζμφαςθ ςτθν εφρεςθ εργαςίασ 

ςτουσ μετανάςτεσ κακϊσ ςαν κοινότθτα προςφζρει εξειδικευμζνο προςωπικό όπωσ μεταφραςτζσ , 

διορκωτζσ τυπογραφείων και γενικότερα ανκρϊπουσ που αλλθλεπιδροφν ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ 

τουσ με τισ εκνικζσ μειονότθτεσ. Επίςθσ, ζχει διάφορεσ κεματικζσ ενότθτεσ ςτισ οποίεσ μποροφν να 

εκπαιδευτοφν μετανάςτεσ. Σρόκειται για το μεγαλφτερο δίκτυο υποςτιριξθσ των μεταναςτϊν ςτθν 

Αγγλία και είναι εξαιρετικισ ςθμαςίασ κακϊσ μπορεί να παράςχει πλθροφορίεσ για κζματα βιωτικισ 

ςθμαςίασ για τουσ μετανάςτεσ όπωσ είναι θ απόκτθςθ ικαγζνειασ.  Υταμάτθςε να λειτουργεί το 2008 

λόγω υποχρθματοδότθςθσ. 

 Πρωτοβουλία 6
θ
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νομα Εκπαιδευτικό δίκτυο χωρίσ ςφνορα 

Χϊρα Γαλλία 

Ιςτιοςελίδα http://www.educationsansfrontieres.org 

Ματθγορία ΦΣΕ και εκελοντιςμόσ 

Ζτοσ ζναρξθσ 2004 – μζχρι ςιμερα 

Θεματικι ενότθτα Διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ τθσ κοινωνίασ με τισ Εκνικζσ μειονότθτεσ 

 

Φο Εκπαιδευτικό Δίκτυο Χωρίσ Υφνορα δθμιουργικθκε ςε μία ςυνάντθςθ ςτο Υυμβοφλιο Εργαςίασ  

και αποτελεί τθν ςφμπραξθ εκπαιδευτικϊν και προςωπικοφ απο το Εκνικό Υυμβοφλιο τθσ 

Εκπαίδευςθσ  με φοιτθτζσ , γονείσ , κακθγθτζσ , οργανϊςεισ , ςυνδικάτα και διάφορουσ οργανιςμοφσ 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Μφριοσ ςτόχοσ αυτισ τθσ ςφμπραξθσ είναι θ νομιμοποίθςθ μικρϊν 

παιδιϊν που ζχουν λάβει μζροσ ςτθν εκπαίδευςθ ςτθν Γαλλία και κατοικοφν παράνομα ςτθν χϊρα.  

λα τα μζλθ του Εκπαιδευτικοφ Δικτφου Χωρίσ Υφνορα είναι εκελοντζσ. Υτθν πραγματικότθα το 

δίκτυο αυτό λειτουργεί ςαν εργαλείο, ωσ μεςάηων για τθν εφρεςθ τζτοιων παιδιϊν και τθν 

υιοκζτθςθ τουσ απο ζνα μζλοσ  του, ςαν «ανάδοχοσ». Ρι «ανάδοχοι» παρζχουν ςτα παιδιά 

οικονομικι και εκπαιδευτικι βοικεια εκελοντικά και τα βοθκάνε να ενςωματωκοφν ςτθν  Γαλλικι 

κοινωνία. Σρόκειται για ενα πρωτότυπο τρόπο που ενιςχφει τθν αλλθλεπίδραςθ τθν τοπικισ 

κοινωνίασ με τθν μεταναςτευτικι κοινότθτα τοποκετϊντασ τα παιδιά που απειλοφνται με απζλαςθ, 

ωσ ανκρωπιςτικι προτεραιότθτα. 

 Πρωτοβουλία 7
θ
  

 

νομα Migration Online 

Χϊρα Γερμανία 

Ιςτιοςελίδα http://www.migration-online.de 

Ματθγορία ΦΣΕ για τθν χϊρα υποδοχισ και τισ Εκνικζσ Ξειονότθτεσ 

Ζτοσ ζναρξθσ 2004 – μζχρι ςιμερα 

Θεματικι ενότθτα Χποςτιριξθ απζναντι ςτισ διακρίςεισ 

 

Φο Migration Online είναι μια διαδικτυακι κοινότθτα για τουσ μετανάςτεσ που τουσ επιτρζπει να 

μοιραςτοφν τισ εμπειρίεσ τουσ και να οργανϊνει τισ δράςεισ τουσ απζναντι ςτισ διακρίςεισ. Η 

ιςτοςελίδα αυτι διακζτει και βιβλιοκικθ των καλϊν πρακτικϊν που ζχουν προθγθκεί ςτον τομζα 

τθσ δράςθσ ενϊ λειτουργεί και ενθμερωτικά για μια πλθκϊρα κεμάτων που αφοροφν τουσ 

μετανάςτεσ όπωσ νομοκεςίεσ, κανονιςμοφσ και ςτατιςτικά. Η βιβλιοκικθ που διακζτει ενιςχφει και 

προωκεί τθν ιςότθτα κυρίωσ ςτο εργαςιακό περιβάλλον ςυμπεριλαμβάνοντασ για παράδειγμα 

ςυμφωνίεσ των επιχειριςεων για ίςεσ ευκαιρίεσ των μεταναςτϊν ςτθν εφρεςθ εργαςίασ. Φα κφρια 

κζματα προσ ςυηιτθςθ είναι θ μετανάςτευςθ, παράνομθ και νόμιμθ, ο αντιρατςιμόσ, οι διακρίςεισ ,θ 

Γερμανικι και Ευρωπαϊκι μεταναςτευτικι πολιτικι. 

 Πρωτοβουλία 8
θ
  

 

νομα Σρωτοβουλία για τθν εργαςία  

Χϊρα Υουθδία 

Ιςτιοςελίδα http://www.stockholm.se/Arbete/ 

Ματθγορία ΦΣΕ για τισ Εκνικζσ Ξειονότθτεσ γενικά 

Ζτοσ ζναρξθσ 2009 – μζχρι ςιμερα 

Θεματικι ενότθτα Ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τθν απαςχόλθςθ 
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Η πλατφόρμα αυτι ςυςτάκθκε απο τθν κοινότθτα τθσ Υτοκχόλμθσ με ςκοπό τθν εκπαίδευςθ νζων 

μεταναςτϊν και με απϊτερο ςτόχο τθν εργαςιακι τουσ αποκατάςταςθ. Υτθν ιςτοςελίδα αυτι οι 

μετανάςτεσ μποροφν να εξειδικευτοφν για ςυγκεκριμζνεσ ανοιχτζσ κζςεισ εργαςίασ μζςω 

εφαρμογϊν. Η βαςικότερθ και πιο δθμοφιλισ εφαρμογι είναι θ μια κινθτ εφαρμογι, που παρζχει 

γλωςςικι εκπαίδευςθ μζςω διαφόρων ςεναρίων που οι μετανάςτεσ καλοφνται να αντιμετωπίςουν 

ςτθν κακθμερινότθτά τουσ. Χπάρχει ςυνεχισ αξιολόγθςθ των προγραμμάτων, και ςυνεργάηοντε με 

το Ανοιχτό Διαδικτυακό Σανεπιςτιμιο για τθν ςυνεχι εξζλιξθ των εφαρμογϊν. Φα αποτελζςματα 

είναι πολφ ενκαρρυντικά κακϊσ ςε 7 χρόνια πάνω απο 1000 μετανάςτεσ ζχουν βρεί εργαςία μζςω 

τθσ πλατφόρμασ 

 Πρωτοβουλία 9
θ
  

 

νομα Ρι Γειτονιζσ μασ ζχουν ταλζντο  

Χϊρα Γαλλία 

Ιςτιοςελίδα http://www.nosquartiers-talents.com/ 

Ματθγορία ΦΣΕ για μετανάςτεσ 2
θσ

 και 3
θσ

 γενιάσ 

Ζτοσ ζναρξθσ 2005 – μζχρι ςιμερα 

Θεματικι ενότθτα Αξιολόγθςθ ανταγωνιςτικότθτασ 

 

Η ιςτοςελίδα αυτι λειτουργεί ουςιαςτικά ςαν γζφυρα ανάμεςα ςε απόφοιτουσ που προζρχονται 

απο υποβακμιςμζνεσ γειτονιζσ και επιχειριςεισ με ςκοπό τθν εφρεςθ εργαςίασ. Υτόχοσ τθσ είναι θ 

ενίςχυςθ τθσ αξιοκρατίασ και θ εργαςιακι ιςότθτα που δεν βαςίηεται ςτισ γνωριμίεσ. Φα μζλθ ζχουν 

τθν ευκαιρία να χρθματοδοτθκοφν απο ςπόνςορεσ που θ πλατφόρμα διακζτει, υπάρχει μεγάλθ 

βάςθ δεδομζνων με βιογραφικά τα οποία επιδεικνφονται ςτισ 500 επιχειριςεισ που ςυνεργάηονται 

ενϊ μποροφν να επωφελθκοφν απο μακιματα επαγγελματικισ κατεφκυνςθσ απο ζμπειρουσ 

μάνατηερ που εννίοτε λειτουργοφν και ςαν μζντορεσ. 
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2.3.1.1 Τεχνολογική Επιςκόπηςη των ερευνητικών πρωτοβουλιών 

 

Υτα τεχνολογικά εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται, παρατθροφμε τθν χριςθ των περιςςοτζρων νζων διαδικτυακϊν τεχνολογιϊν με κφρια ζμφαςθ να δίνεται ςτισ 

δυναμικζσ javascript βιβλιοκικεσ. Η php αποτελεί τθν βαςικι προγραμματιςτικι γλϊςςα, κάτι που ςυςχετίηεται με τθν χρθςιμοποίθςθ ωσ βαςικοφ web server του 

apache. Ακόμα παρατθρείται θ χριςθ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ περιεχομζνου ενϊ υπάρχει ςχετικι ζλλειψθ ςτο κομμάτι των πιςτοποιθτικϊν 

αςφαλείασ.  

 
Awo-

Integration 
Raval-
Games Pinokkio Couscous Global Multikulti 

Education Sans 
Frontieres 

Migration 
Online Arbete NosQuartiers 

Web Server Apache Apache Apache 
Apache, 
Varnish Apache 

Apache, 
Varnish Apache IIS Apache 

CMS Joomla  Drupal   SPIP    

Frameworks Php Php  
Php, Shockwave 

flash embed  
Python, 

Php  ASP.NET Php 

Javascript 
Libraries MooTools  

jQuery 
Lightbox 

jQuery,jQuery 
UI, Flash Object  

jQuery,jQuery 
Cookie, jQuery 

form jQuery  

jQuery, 
FlexSlider, 
Modernzr 

Document 
Information 

XHTML,CSS, 
Javascript,  

CSS, 
XHTML, 

CSS,XHTML, 
Javascript, 

XHTML, 
CSS, 

HTML,CSS 
Javascript, 

HTML,CSS 
Javascript 

XHTML, 
X-UA 

XHTML,CSS 
Javascript 
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Πίνακασ 2: Σεχνολογικι Επιςκόπθςθ Ευρωπαϊκϊν πρωτοβουλιϊν

P3P Policy Javascript P3P Policy, 
Image Tool Bar 

Javascript Revisit After Compatible 
CSS,OpenSearch 

Javascript 

Encoding UTF-8  UTF-8  UTF-8 UTF-8 ISO/IEC 8854 UTF-8 UTF-8 

Server 
Information  Debian  Suhosin, Debian  

Open SSL, 
MOD_SSL, 

Debian Ubuntu  Ubuntu 

Analytics and 
Tracking   

Google 
Analytics Google Analytics 

Google 
Analytics  

Google 
Analytics 

Google 
Analytics, 

WebTrends Google Analytics 

Aggregation 
Functionality   RSS   RSS Dublin Core Dublin Core  

Widgets   
CKEditor, 

Add to Any 
Reddit, Digg 

Stumbleupon  CKEditor 
Google font 

API   

SSL Certficate     Comodo SSL Comodo SSL    

Content 
Delivery 
Network     

Gstatic 
Google 
Delivery 
Network    AJAX Libraries 
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2.3.2 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και Εργαλεία 

 

Υτθν ευρωπαϊκι πραγματικότθτα ςυναντοφμε μια πολφ μεγάλθ ποικιλλία οργανιςμϊν και εργαλείων 

που ςχετίηονται με τθν χριςθ των ΦΣΕ για τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ των μεταναςτϊν. Σαρακάτω 

παρακζτουμε κάποια απο τα ςθμαντικότερα, κακϊσ και μικρι περιγραφι του ςτόχου που 

εκπλθρϊνουν. 

 Bridge-it - http://www.bridge-it-net.eu/ 

Σρόκειται για ζνα εγχείρθμα που προωκεί τθν κοινωνικι ςυνοχι, τθν ενςωμάτωςθ των μεταναςτϊν 

και τθν πολιτιςμικι διαφορετικότθτα. Φο Bridge-it ουςιαςτικά ςυγκεντρϊνει πολλά απο τα 

υπάρχοντα εγχειριματα που χρθςιμοποιοφν τισ ΦΣΕ για τθν ενςωμάτωςθ των εκνικϊν μειονοτιτων 

και των μεταναςτϊν και δίνει ζμφαςθ ςτθν δυνατότθτα ςυμμετοχισ όλων των εμπλεκόμενων 

φορζων (Δθμόςιεσ αρχζσ, μεταναςτευτικζσ οργανϊςεισ κτλ.) ςτον δθμόςιο διάλογο. 

 EQUAL – http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/ 

To Εqual ιταν μια πρωτοβουλία που χρθματοδοτικθκε απο τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κατα τθν περίοδο 

2000-2008 και είχε ωσ ςτόχο τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων κυρίωσ ςτον χϊροσ τθσ εργαςίασ. 

Επίςθσ, ενίςχυε τθν απαςχολθςιμότθτα, τθν επιχειρθματικότθτα, και τθν προςαρμογι των 

μεταναςτϊν, προωκοφςε τθν ιςότθτα των φφλων και τθν ενςωμάτωςθ των αιτοφντων αςφλου. 

 EURES – https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=en 

Φο εγχείρθμα αυτό δθμιουργικθκε με τθν προοπτικι να δϊςει λφςεισ ςε εργοδότεσ και 

εργαηόμενουσ που ςχετίηονται με διεκνικζσ μετακινιςεισ. Φο EURES δίνει τθν ευκαιρία ςε 

ανκρϊπουσ που αναηθτοφν εργαςία να δθμιουργιςουν το δικό τουσ βιογραφικό διαδικτυακά ενϊ 

ταυτόχρονα παρζχει ςτουσ εργοδότεσ τθν δυνατότθτα να αναηθτιςουν ζμψυχο δυναμικό μζςα απο 

τθν πλατφόρμα του. 

 E.C. Directorate-General for Employment 

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en 

Σρόκειται για μια πρωτοβουλία που ςε ςυνεργαςία με τα μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προωκεί τθν 

δθμιουργία περιςςότερων κζςεων εργαςίασ, τθν κοινωνικι και Ευρωπαϊκι ςυνοχι και τισ ίςεσ 

ευκαιρίεσ για όλουσ τουσ Ευρωπαίουσ πολίτεσ. Επίςθσ, παρζχει τισ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ που 

μπορεί να χρειαςτεί κάποιοσ εφόςον κζλει να ταξιδζψει και να εργαςτεί ςε μια χϊρα τθσ 

Ευρωπαϊκθσ Ζνωςθσ. 

 European Web Site on Integration - http://ec.europa.eu/ewsi/en/mang_part.cfm 

To Εuropean Web Site on Integration αποτελεί ζνα εργαλείο χρθματοδοτοφμενο απο τθν Ευρωπαϊκι 

κοινότθτα  ςτα χζρια όλων των εμπλεκόμενων φορζων που χαράςςουν πολιτικζσ αναφορικά με τθν 

μετανάςτευςθ ζτςι ϊςτε να ανταλλάξουν καλζσ πρακτικζσ και να ςυνεργαςτοφν ςτθν κατεφκυνςθ 

τθσ ενςωμάτωςθσ των μεταναςτϊν και των εκνικϊν μειονοτιτων. 

 Migration Policy Group - http://www.migpolgroup.com/ 

To Migration Policy Group είναι μια ανεξάρτθτθ μθ-κυβερνθτικι οργάνωςθ που ςυγκεντρϊνει και 

προωκεί πλθροφορίεσ με ςτόχο τθν καλφτερθ ανάλυςθ του μεταναςτευτικοφ προβλιματοσ, τθν 

http://www.bridge-it-net.eu/
http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=en
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/ewsi/en/mang_part.cfm
http://www.migpolgroup.com/
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ενεργοποίθςθ των εμπλεκόμενων φορζων, τθν δθμιουργία ςυνεργαςιϊν και δικτφων εντόσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν ςε αυτοφσ που χαράςςουν τισ πολιτικζσ 

ζτςι ϊςτε να προωκθκεί θ κοινωνικι ενςωμάτωςθ και ςυνοχι. 

 European Union Democracy Observatory on Citizenship - http://eudo-

citizenship.eu/ 

To European Union Democracy Observatory on Citizenship είναι ενα ευρωπαϊκό παρατθρθτιριο που 

παρζχει πλθροφορίεσ και ζρευνεσ αναφορικά με τθν μετανάςτευςθ ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ 

φορείσ (Ακαδθμαϊκοφσ, κυβερνιςεισ, μεταναςτευτικζσ οργανϊςεισ κτλ.)  Σιο ςυγκεκριμζνα, διακζτει 

μια μεγάλθ βάςθ δεδομζνων με όλεσ τισ εκνικζσ νομοκεςίεσ που ςχετίηονται με τθν ικαγζνεια κακϊσ  

και ςυγκριτικζσ αναλφςεισ. 

 Transnationality - http://www.transnationality.eu/ 

To Transnationality δθμιουργικθκε με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ διεκνικϊν δράςεων με 

ςτόχο ανταλλαγθ καλϊν πρακτικϊν τθν διάδοςθ και τθν δθμιουργία αυτϊν, και τθν ανάπτυξθ νζων 

εργαλειϊν και διαδικαςιϊν ςτθν κατεφκυνςθ τθσ μετακίνθςθσ και τθσ ενςωμάτωςθσ. 

 ImmigrationPolicy 2.0 - http://www.immigrationpolicy2.eu 

To ImmigrationPolicy ιταν ενα καινοτόμο πρόγραμμα με ςτόχο να γεφυρϊςει το κενό ανάμεςα 

ςτουσ νόμιμουσ μετανάςτεσ και τισ διαδικαςίεσ που διαμορφϊνουν τισ μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ. Η 

πρωτοβουλία αυτι ανζπτυξε μια διαδραςτικι πλατφόρμα που ζφερνε ςε επαφι όλουσ τουσ 

εμπλεκόμενουσ φορείσ με ςτόχο τθν ανταλλαγι απόψεων, καλϊν πρακτικϊν κτλ, εξελίςςοντασ με 

αυτόν τον τρόπο ςυνεργατικά τα μοντζλα τθσ μεταναςτευτικισ πολιτικισ. 

 Daedalus - http://daedalusproject.eu/ 

To Daedalus είναι μια ςυνεργατικι πρωτοβουλία των χωρϊν τθσ λεκάνθσ τθσ Ξεςογείου. Υτόχοσ 

είναι θ ανάπτυξθ μιασ πλατφόρμασ που κα ενιςχφει υπικοουσ τρίτων χωρϊν να βροφν εργαςία ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ είτε το αντίςτροφο. Ρ χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει το βιογραφικό του, να 

κάνει αιτιςεισ ςε κζςεισ εργαςίασ και να ενθμερωκεί για το νομοκετικό πλαίςιο τθσ χϊρασ ςτθν 

οποία κζλει να εργαςτεί. 

 EU-Imminent - http://eu-imminent.com/en/ 

Η πρωτοβουλία αυτι απευκφνεται ςε μετανάςτεσ που ςκοπεφουν να ξεκινιςουν τθν δικιά τουσ 

επιχείρθςθ παρζχοντασ πλθροφορίεσ τόςο ςε κεματα μετανάςτευςθσ όςο και ςε κζματα 

επιχειρθματικότθτασ. Φο EU Imminent αποτελεί ζναν οδθγό που διακζτει μια πλοφςια ψθφιακι 

βιβλιοκικθ δθμιουργϊντασ ζνα πολφ αξιόλογο εργαλείο ςτα χζρια κάκε νζου μετανάςτθ 

επιχειρθματία. 

 European Migration Network - http://emn.intrasoft-intl.com/html/index.html 

Σρόκειται για μια πρωτοβουλία που διακζτει μια πολφ μεγάλθ βάςθ δεδομζνων με πλθροφορίεσ 

πάνω ςε κζματα όπωσ θ μετανάςτευςθ και το άςυλο κοκ, αποτελϊντασ ζνα χριςιμο εργαλείο ςτα 

χζρια των φορζων που διαμορφϊνουν τισ μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ. 

 

 

2.3.2.1 Τεχνολογική Επιςκόπηςη των Ευρωπαΰκών Οργανιςμών και Εργαλείων 

http://eudo-citizenship.eu/
http://eudo-citizenship.eu/
http://www.transnationality.eu/
http://www.immigrationpolicy2.eu/
http://daedalusproject.eu/
http://eu-imminent.com/en/
http://emn.intrasoft-intl.com/html/index.html
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Πίνακασ 3: Σεχνολογικι επιςκόπθςθ Ευρωπαϊκϊν Οργανιςμϊν και εργαλείων

 Βridge-it EQUAL EURES EC-Directorate 
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Integration Migpolgroup EUDO Transnationality 
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Document 
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Encoding UTF-8 UTF-8 UTF-8 UTF-8 ISO/IEC 8859 UTF-8 UTF-8 UTF-8 

Server 
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Google 
Analytics 

Google 
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Google 
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Google 
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Aggregation 
Functionality    RSS RSS 
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2.3.3 Ερευνητική Δραστηριότητα 

 

Σαρόμοια με τισ πρωτοβουλίεσ ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχουν εκατοντάδεσ ζρευνεσ και ζργα 

που δραςτθριοποιοφνται ςτισ ΦΣΕ για τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ των εκνικϊν μειονοτιτων. Υε αυτι 

τθν ενότθτα κα ςυνοψίςουμε τα αποτελζςματα που ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ παροφςασ 

μεταπτυχιακισ διατριβισ, τθν εκπαίδευςθ και τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ των νζων μεταναςτϊν.  

Ρ παρακάτω πίνακασ ςυνοψίηει τθν προζλευςθ των πρωτοβουλιϊν ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 

ενςωμάτωςθσ των παιδιϊν που προζρχονται απο εκνικζσ μειονότθτεσ: 

 

Πίνακασ 4: Πρωτοβουλίεσ  

       Σθγι: European Comission,2009 

 

 

 

 

Ρι προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν τα παιδιά απο τισ εκνικζσ μειονότθτεσ και προκφπτουν απο το 

ςφνολο των ερευνϊν είναι:  

 



Ξεταπτυχιακι Διατριβι                          Σζτροσ Υαλίχοσ    

Χριςθ των ΦΣΕ για τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ των εκνικϊν μειονοτιτων                            36        

Πίνακασ 5: Προκλιςεισ  

       Σθγι: European Comission, 2009 

 

Αναφορικά με τισ κοινωνικζσ προκλιςεισ που προκφπτουν για τθν ςταδιακι προςαρμογι των 

παιδιϊν που προζρχονται απο εκνικζσ μειονότθτεσ, οι βαςικζσ προτάςεισ ςτισ οποίεσ καταλιγουν οι 

περιςςότερεσ ζρευνεσ ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι (European Comission, 2009): 

 

 Εκπαίδευςθ ςτθν γλϊςςα τθσ χϊρασ παραμονισ: Θεωρείται ωσ θ πιο κεμελιϊδθσ 

προχπόκεςθ για τθν ενςωμάτωςθ των νεαρϊν μεταναςτϊν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ 

χϊρασ που διαμζνουν και τθν ευκολότερθ προςαρμογι τουσ ςτθν κοινωνία.  Ωςτόςο,  

απαιτείται ζγκαιρθ παρζμβαςθ και εκπαίδευςθ ςε μικρζσ θλικίεσ και ςυνεχισ υποςτιριξθ . 

Υε αυτι τθν κατεφκυνςθ κα μποροφςαν να δθμιουργθκοφν πολυγλωςςικά προγράμματα 

ςτα ςχολεία ενϊ ταυτόχρονα πρζπει να βελτιωκοφν και να εξελιχκοφν οι πρακτικζσ 

θλεκτρονικισ μάκθςθσ. Υφγχρονα παραδείγματα εφαρμογϊν για κινθτά που παρζχουν 

γλωςςικι εκπαίδευςθ ζχουν δθμιουργθκεί ιδθ και θ χριςθ των ΦΣΕ ςε αυτι τθν 

κατεφκυνςθ κα διευκολφνει περιςςότερο τθν ςταδιακι τουσ προςαρμογι. 

 

 υνεργαςία με τουσ γονείσ : Η επικοινωνία και θ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ είναι ηωτικισ 

ςθμαςίασ κακϊσ παίηουν ςθμαντικότατο ρόλο ςτθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ των παιδιϊν 

τουσ ςτθν κοινωνία. Η ςυμμετοχι των γονζων, και των μεταναςτευικϊν κοινοτιτων κατ’ 

επζκταςθ, μζςω τθσ κινθτοποίθςθσ , τθσ παροχισ κινιτρων και τθσ διαρκοφσ ενθμζρωςθσ 

μπορεί να ζχουν απτά αποτελζςματα ςτθν πορεία ενςωμάτωςθσ είτε με τθν μορφι τυπικισ 

γνϊςθσ είτε άτυπθσ γνϊςθσ. Ρι οργανϊςεισ των κοινοτιτων μποροφν να παίξουν 

κακοριςτικό ρόλο ςτθν ενθμζρωςθ ςτθν κακοδιγθςθ των γονζων ϊςτε να πλθροφορθκοφν 

για τισ υπάρχουςεσ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ για τα παιδιά τουσ. 

 

 Ικανότθτεσ κακθγθτϊν και μετεκπαίδευςθ: Η ποιότθτα τθσ εκπαίδευθσ των κακθγθτϊν και 

των δαςκάλων παίηει εξίςου ςθμαντικό ρόλο.  Υτθν νζα κοινωνικι πραγματικότθτα που 

ορίηεται απο τθν μετανάςτευςθ, οι εκπαιδευτζσ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με τισ 
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κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ που 

γεννιοφνται ςε μία πολυεκνικι τάξθ. Ρ διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ, θ κατανόθςθ των 

ςτερεοτφπων και των πολιτιςμικϊν διαφορϊν και θ χριςθ παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων 

προςαρμόςιμων ςτισ γλωςςικζσ και πολιτιςμικζσ διαφορζσ αποτελοφν βαςικά εργαλεία για 

τθν υγιι ανάπτυξθ μιασ πολυεκνικισ τάξθσ. 

 

 Διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ: Η εφαρμογι μιασ πολιτικισ ςτθν εκπαίδευςθ που ενιςχφει τον 

ςεβαςμό ςτθν διαφορετικότθτα, προωκεί τθν κατανόθςθ και τθν δεκτικότθτα τίκεται ςτο 

προςκινιο εξαιτίασ τθσ νζασ κοινωνικισ πραγματικότθτασ. Δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται 

με τθν κουλτοφρα των εκνικϊν μειονοτιτων και απαιτεί τθν ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν 

μπορεί να ενιςχφςει τον διαπολιτιςμικό διάλογο και να τονϊςει τθν αυτοπεποίκθςθ των 

νεαρϊν μεταναςτϊν . Ρ ςεβαςμόσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα και ςτθν διαφορετικότθτα 

ϊςτε να αποφευχκοφν οι ςυγκροφςεισ μπορεί να γεννθκοφν απο ζναν διαρκι διάλογο πανω 

ςτισ διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ κλθρονομιζσ ςτθν εκπαίδευςθ. Ζνασ διάλογοσ ο οποίοσ 

πρζπει να ςτθρίηεται πανω ςτισ πανανκρϊπινεσ και δθμοκρατικζσ αξίεσ. 

 

 Πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ ςε πρϊιμθ θλικία : Υαν απάντθςθ απζναντι ςτα κφρια 

προβλιματα τθσ ηωισ ενόσ παιδιοφ που προζρχεται απο τισ εκνικζσ μειονότθτεσ όπωσ το 

χαμθλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και οι βαςικζσ ελλείψεισ ςτθν γλϊςςα τθσ χϊρασ 

υποδοχισ μπορεί να είναι θ πρϊιμθ εκπαίδευςι του. Βαςικι προτεραιότθτα πρζπει να είναι 

θ υποςτιριξθ ςτθν ανάπτυξθ γλωςςικϊν δεξιοτιτων που κα το βοθκιςουν να 

προςαρμοςτεί ευκολότερα ςτο εκπαιδευτικό  ςφςτθμα τθσ χϊρασ. 

 

 υμβουλευτικι κακοδιγθςθ: Υτθν κατεφκυνςθ τθσ ευκολότερθσ προςαρμογισ, πρζπει να 

προωκθκοφν δράςεισ που εμπερικλείουν τθν ςυμμετοχι ανκρϊπων που ςυνικωσ 

προζρχονται απο τθν μεταναςτευτικι κοινότθτα, όπωσ μακθτζσ λυκείου, φοιτθτζσ κτλ, που 

κα λειτουργοφν ςαν ςφμβουλοι που κα κακοδθγοφν τα παιδιά ςτθν μάκθςθ και κα τα 

βοθκιςουν να ενςωματωκοφν ευκολότερα λειτουργϊντασ ςαν πρότυπα. 

 

 Ειςαγωγικά προγράμματα για νεαροφσ μετανάςτεσ: Σολλζσ ζρευνεσ υπογραμμίηουν τθν 

ςθμαςία ενόσ κετικοφ καλωςορίςματοσ των νεαρϊν μεταναςτϊν τονίηοντασ τθν 

ςοβαρότθτα των πρϊτων τουσ επαφϊν με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Σολλοί υποςτθρίηουν 

πωσ χρειάηεται θ ειςαγωγι εντατικϊν τάξεων όπου κα μακαίνουν τθν γλϊςςα τθσ χϊρασ 

υποδοχισ τουσ. Ωςτόςο υπάρχουν ενςτάςεισ κακϊσ διατυπϊνονται φόβοι πωσ τζτοιεσ 

ενζργειεσ μπορεί να αποτελζςουν μζςο διαχωριςμοφ για τουσ νεαροφσ μετανάςτεσ μζςα 

ςτο ςχολείο με τα αντίκετα αποτελζςματα. Εναλλακτικά προτείνεται ατομικευμζνθ 

υποςτιριξθ που κα λειτουργιςει κακοδθγθτικά ςτθν εκπαίδευςθ τουσ. Υε κάκε περίπτωςθ, 

είναι ςαφζσ πωσ θ γριγορθ εκμάκθςθ τθσ τοπικισ γλϊςςασ είναι απαραίτθτο ςυςτατικό για 

τθν ομαλι τουσ προςαρμογι ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και βρίςκεται ςε απόλυτθ 

προτεραιότθτα. 

2.4 Πρωτοβουλίες και ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα 

 

Η καταςτάςθ ςτθν χϊρα μασ ςυγκριτικά με τισ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ευρωπαϊκι Μοινότθτα ειναι 

αρκετά χειρότερθ. Ωςτόςο, τα τελευταία χρόνια γίνονται κάποιεσ προςπάκειεσ ζτςι ϊςτε να 

χρθςιμοποιθκοφν οι νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν υπθρεςία τθσ ενςωμάτωςθσ των μεταναςτϊν. Υτθν 

ενότθτα αυτι κα παρακζςουμε ελλθνικα παραδείγματα που κινοφνται ςτθν λογικι τθσ κοινωνίασ τθσ 

πλθροφορίασ ςτθν ψθφιακι εποχι. 
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 Πρόγραμμα Εςτία 

 

 

νομα Εςτια 

Σεριοχι Ακινα 

Ιςτοςελίδα Δεν υπάρχει διακζςιμθ 

Ματθγορία Σρόςφυγεσ και αιτοφντεσ αςφλου 

Σθγι 
χρθματοδότθςθσ 

Σρωτοβουλία για τθν Ιςότθτα – Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Ζτοσ ζναρξθσ 2006 – μζχρι ςιμερα 

Υυνδιοργανωτζσ Εκνικό Κδρυμα Οεότθτασ(Κδρυμα Οεολαίασ και Δια Βίου Ξάκθςθσ 
πλζον),Χπουργεία, Οομαρχία ,Διμοι,Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 

 

Ξε πρωτοβουλία του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Οεότθτασ (ΙΟΔΒΞ) δθμιουργικθκε αυτό το θλεκτρονικό 

ςφςτθμα με ςκοπό τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε πρόςφυγεσ που αιτοφνται άςυλο ςε ςυνεργαςία με 

πολλζσ μθ-Μυβερνθτικζσ οργανϊςεισ που δραςτθριοποιοφνταν ςε αυτό τον χϊρο. Εξαιτίασ τθσ 

γεωγραφικισ κζςθσ τθσ Ελλάδασ, τα τελευταία χρόνια υπιρξε μεγάλθ αφξθςθ ςτισ αιτιςεισ για 

άςυλο απο πρόςφυγεσ, με αποτζλεςμα το προθγοφμενο γραφειοκρατικό ςφςτθμα που απαιτοφςε 

τθν εγγραφι τουσ ςε οποιαδιποτε υπθρεςία απευκυνόντουςαν, πολλζσ φορζσ παρζχοντασ τισ ίδιεσ 

πλθροφορίεσ δφο και τρείσ φορζσ, να μθν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ πραγματικζσ απαιτιςεισ των 

προςφφγων. Η δθμιουργία του διαδραςτικοφ θλεκτρονικοφ δικτφου και τθσ διαδικτυακισ βάςθσ 

δεδομζνων Εςτία, εξζλιξε και βελτίωςε τθν υπάρχουςα κατάςταςθ κατα πολφ. Η εγγραφι τουσ 

γίνεται πλζον μία φορά, και οι υπθρεςίεσ που ςυνδζονται με το θλεκτρονικό ςφςτθμα ζχουν 

πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία του πρόςφυγα απλά ειςάγοντασ τον αρικμό τθσ εγγραφισ του. Ξε αυτό τον 

τρόπο το θλεκτρονικό ςφςτθμα ςυντονίηει όλεσ τισ ενζργεισ ςε αυτόν τον τομζα, και οι χριςτεσ του 

μποροφν να παρατθριςουν τθν εξζλιξθ κάκε αίτθςθσ ξεχωριςτά, αν και κατα πόςον δθλαδι ζχει 

επιλυκεί το πρόβλθμα μιασ αίτθςθσ. Φζλοσ, λειτουργεί και αξιολογικά για τθν αποδοτικότθτα των 

υπθρεςιϊν που είναι ςυνδεδεμζνεσ με το ςφςτθμα. 

 Κζντρο για τθν Απαςχόλθςθ και τθν Επιχειρθματικότθτα 

 

νομα Μζντρο για τθν απαςχόλθςθ και τθν επιχειρθματικότθτα 

Σεριοχι Ακινα 

Ιςτοςελίδα www.kae.gr , http://www.cityofathens.gr/deltia-
typoy/2007/aprilios/04-05-2007-seminaria-ypologiston 

Ματθγορία Γυναίκεσ(Άνεργεσ , ανφπαντρεσ μθτζρεσ), Ξακροχρόνια άνεργοι 
μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ αιτοφντεσ αςφλου 

Σθγι 
χρθματοδότθςθσ 

Φοπικά κονδφλια και χρθματοδότθςθ απο τθν Microsoft Hellas 

Ζτοσ ζναρξθσ 2005 – μζχρι ςιμερα 

Υυνδιοργανωτζσ Οομαρχία Ακινασ και Θεςςαλονίκθσ 

 

To 2005, θ Οομαρχία Ακθνϊν, χρθςιμοποιϊντασ τοπικά κονδφλια και τθν χρθματοδότθςθ του 

προγράμματοσ τθσ Microsoft Hellas «Απεριόριςτθ Δυναμικι», δθμιοφργθςε ζνα πρόγραμμα 

ψθφιακοφ αλφαβθτιςμοφ για τισ γυναίκεσ (άνεργεσ ι ανφπαντρεσ μθτζρεσ), τουσ μακροχρόνια 

άνεργουσ μετανάςτεσ και τουσ πρόςφυγεσ που αιτοφνται αςφλου. Υτθν αρχι δθμιουργικθκαν δφο 

εκπαιδευτικά κζντρα ςτθν Ακινα και αργότερα ςτθν Σάτρα και ςτθν Θεςςαλονίκθ. Υκοπόσ τθσ 

πρωτοβουλίασ είναι θ εκπαίδευςθ των ανκρϊπων αυτϊν ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ, θ αναηιτθςθ 

εργαςίασ και θ επικοινωνία με τουσ ανκρϊπουσ τουσ ςτο εξωτερικό. Αρχικά τουσ παραδίδονταν 

http://www.kae.gr/
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μακιματα πανω ςτισ ΦΣΕ για αρχαρίουσ αλλα αργότερα δθμιουργικθκαν εντατικζσ τάξεισ των 100 

ωρϊν που κατζλθγαν ςε εξετάςεισ και ςτθν απόκτθςθ πιςτοποιθτικοφ (ECDL).  Φο 30% των 

ανκρϊπων που πιραν μζροσ βρικαν εργαςία ενϊ ο ςτόχοσ είναι να δθμιουργθκοφν κι άλλα 

παρόμοια κζντρα και ςτισ άλλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ. 

 «Τπόγειο» Δωρεάν Πανεπιςτιμιο 

 

νομα «Χπόγειο» Δωρεάν Σανεπιςτιμιο 

Σεριοχι Ακινα 

Ιςτοςελίδα http://www.ufu.gr/ 

Ματθγορία Μυρίωσ Ξετανάςτεσ 

Σθγι 
χρθματοδότθςθσ 

Αυτοχρθματοδοτοφμενθ απο τα μζλθ 

Ζτοσ ζναρξθσ 1997 – μζχρι ςιμερα 

Υυνδιοργανωτζσ ΞΜΡ «Υτζκι Ξεταναςτϊν» 

 

Φο Υτζκι Ξεταναςτϊν δθμιουργικθκε το 1997 με τθν υποςτιριξθ του Δικτφου Μοινωνικισ 

Χποςτιριξθσ Σροςφφγων και Ξεταναςτϊν και πρόκειται για ζναν ανοιχτό χϊρο διαπολιτιςμικοφ 

διαλόγου ανάμεςα ςτουσ Ζλλθνεσ και τουσ μετανάςτεσ. Ξζλθ και από τισ δφο κοινότθτεσ 

δθμιουργοφν διαπολιτιςμικζσ δραςτθριότθτεσ προωκϊντασ τον ςεβαςμό ςτθν διαφορετικότθτα και 

τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. Ξία τζτοια δραςτθριότθτα είναι και το «Χπόγειο» Δωρεάν Σανεπιςτιμιο 

ςτθν κατεφκυνςθ του ψθφιακοφ αλφαβθτιςμοφ που προςφζρει εκπαίδευςθ πάνω ςε τεχνολογικά 

κζματα είτε για αρχάριουσ είτε για προχωρθμζνουσ χριςτεσ. 

 ESI –Πρωτοβουλία για τισ θλεκτρονικζσ δεξιότθτεσ 

 

νομα ESI 

Σεριοχι Ήπειροσ , Ηλεία , Δυτικι και Μεντρικι Ξακεδονία , Οθςιά του Οότιου 
Αιγαίου 

Ιςτοςελίδα http://www.hepis.gr/el/Pages/home.aspx , 
http://www.epractice.eu/node/277750  

Ματθγορία Ξειονότθτεσ , Ξετανάςτεσ και Ψθφιακά Αναλφάβθτοι 

Σθγι 
χρθματοδότθςθσ 

Αυτοχρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα 

Ζτοσ ζναρξθσ 2007 – μζχρι ςιμερα 

Υυνδιοργανωτζσ ΞΜΡ “HePIS” , Φοπικζσ αρχζσ και Οομαρχίεσ 

 

Η πρωτοβουλία για τισ θλεκτρονικζσ δεξιότθτεσ δθμιουργικθκε απο τθν HePIS , τθν  ECDL Hellas και 

άλλουσ τεχνολογικοφσ ςυνεργάτεσ ςε ςυνεργαςία με τοπικζσ αρχζσ και νομαρχίεσ. Υκοπόσ τθσ 

πρωτοβουλίασ είναι θ πιςτοποίθςθ ςυγκεκριμζνων θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων ςτα πρότυπα του ECDL 

ςε ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ που κινδυνεφουν απο το ψθφιακό χάςμα και τον κοινωνικό 

αποκλειςμό και παράλλθλα δεν ζχουν τθν οικονομικι δυνατότθτα να εκπαιδευτοφν πάνω ςε τζτοιεσ 

τεχνολογίεσ. Σάνω απο 1000 άνκρωποι κα εκπαιδευτοφν μζχρι το τζλοσ του ζργου.   

 Ελλθνικό Φόρουμ Μεταναςτϊν 

 

νομα Ελλθνικό Φόρουμ Ξεταναςτϊν 

Ιςτιοςελίδα www.migrants.gr   

Ματθγορία Ξετανάςτεσ και Χϊρα υποδοχισ 

Σθγι 
χρθματοδότθςθσ 

75% απο τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και 25% απο τθν Ελλθνικι 
Μυβζρνθςθ 

http://www.hepis.gr/el/Pages/home.aspx
http://www.epractice.eu/node/277750
http://www.migrants.gr/
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Ζτοσ ζναρξθσ 2002 – μζχρι ςιμερα 

Υυνδιοργανωτζσ 39 Ξεταναςτευτικζσ κοινότθτεσ-οργανϊςεισ 

 

Φο Ελλθνικό Φόρουμ Ξεταναςτϊν είναι μια πρωτοβουλία που δθμιουργικθκε απο 9 

μεταναςτευτικζσ κοινότθτεσ οι οποίεσ ςιμερα ζχουν γίνει 39. Μεντρικόσ ςτόχοσ είναι θ ενθμζρωςθ 

των μεταναςτϊν πάνω ςε ηθτιματα νομoκεςιϊν ,θ ενθμζρωςθ των ερευνθτϊν, θ παρακολοφκθςθ 

των ελλθνικϊν ΞΞΕ και ςτον τρόπο που προβάλλουν τθν εικόνα των μεταναςτϊν ενϊ ςυνεργάηεται 

με αντίςτοιχεσ ελλθνικζσ και ευρωπαϊκζσ μεταναςτευτικζσ κοινότθτεσ.  Χπάρχουν αρκετζσ 

διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ που ενςωματϊνουν λειτουργίεσ του Web 2.0. 

 

2.4.1 Σεχνολογική Επισκόπηση της Ελληνικής πραγματικότητας 

 

Πίνακασ 6: Σεχνολογικι Επιςκόπθςθ τθσ Ελλθνικισ πραγματικότθτασ 

 

2.5 Προβλήματα και ανοιχτά θέματα της έρευνας 

 

Νόγω τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ πάνω ςτθν χριςθ των ΦΣΕ για τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ 

των εκνικϊν μειονοτιτων ζχουν ανακφψει αρκετά κζματα και αρκετά κεματικά πεδία τα οποία 

χριηουν περαιτζρω ζρευνασ. Υτθν ενότθτα αυτι κα παρακζςουμε τα κυριότερα ανοιχτά κζματα του 

ερευνθτικοφ αυτοφ πεδίου (Βorkert, Cingolani and Premazzi,2009). 

 Ψθφιακόσ αλφαβθτιςμόσ των μεταναςτϊν : 

Σαρόλο που υπάρχουν ζρευνεσ που υποςτθρίηουν πωσ τα επίπεδα ψθφιακοφ αλφαβθτιςμοφ των 

εκνικϊν μειονοτιτων βρίςκονται ςε υψθλά επίπεδα ςυγκριτικά με το κοινωνικο-οικονομικό τουσ 

 ΚΑΕ Ufu.gr ESI Migrants.gr 

Web Server Apache nginx IIS nginx 

CMS Drupal  
Microsoft 

SharePoint Server Wordpress 

Frameworks  Php ASP.NET Php 

Javascript 
Libraries 

jQuery,Light
box,Google 

API  jQuery, Google API jQuery,Modernizr 

Document 
Information 

XHTML,Javas
cript, CSS 

IFrame,CSS
,Javascript,

XHTML 
HTML, Javascript, 

CSS 
HTML,CSS,Javascript,X-UA 

Compatible 

Encoding UTF-8 UTF-8 UTF-8 UTF-8 

Analytics and 
Tracking 

Google 
Analytics    

Aggregation 
Functionality  RSS  RSS, Pingback Support 

Widgets 
Facebook 

Like, Twitter  
Alexa Verify, Add 

This Yoast,Facebook 

SSL Certficate  

Gandi 
standard 

SSL   
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επίπεδο, δεν διακζτουμε αναλυτικζσ περιγραφζσ των θλεκτρονικών τουσ δεξιοτιτων και τθσ εν γζνει 

ςυμπεριφορά τουσ ςτο Διαδίκτυο.  

 Αποτελζςματα τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ του e-inclusion : 

Δεν διακζτουμε επαρκείσ ζρευνεσ για τον αντίκτυπο αυτων των πανευρωπαϊκϊν πολιτικϊν ςε 

κοινωνικό επίπεδο. Σαρόλο που υπάρχουν κάποιεσ ιδιωτικζσ πρωτοβουλίεσ που ερευνοφν τθν 

αλλθλεπίδραςθ των μεταναςτϊν με κάποια θλεκτρονικά ςυςτιματα ςτθν πραγματικότθτα δεν 

ζχουμε ποιοτικοφσ δείκτεσ που να αναλφουν ςε τι βακμό χρθςιμοποιοφν οι μετανάςτεσ τισ 

διαδικτυακζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 Χριςθ του διαδικτφου : 

Χπάρχει ζλλειψθ ςυγκριτικϊν ερευνϊν, είτε ποιοτικϊν είτε ποςοτικϊν , αναφορικά με τθν χριςθ του 

διαδικτφου που επιλζγουν να κάνουν οι μετανάςτεσ. Ρυςιαςτικά δεν διακζτουμε τα ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ χριςθσ όπωσ ο ςκοπόσ που το χρθςιμοποιοφν, το περιεχόμενο και τισ 

ιςτοςελίδεσ που επιςκζπτονται. Είναι δεδομζνο πωσ χρειάηονται περιςςότερα ςτατιςτικά ςτοιχεία 

που κα χαρακτθρίηουν τθν χριςθ αυτι απο τθν πλευρά των εκνικϊν μειονοτιτων. 

 Κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ προζλευςθσ : 

Χπάρχει ςοβαρι ζλλειψθ ςτο πεδίο τθσ ζρευνασ που αςχολείται με το πϊσ επθρεάηονται οι χϊρεσ 

προζλευςθσ απο τθν επικοινωνία που διατθροφν με αυτι οι μετανάςτεσ που διαμζνουν ςτο 

εξωτερικό. Υτθν πραγματικότθτα, δεν γνωρίηουμε τισ ακριβζσ προεκτάςεισ όλθσ αυτισ τθσ ροισ τθσ 

πλθροφορίασ πάνω ςτο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο αυτϊν των χωρϊν. 

Άλλα προβλιματα ςτο ερευνθτικό αυτό πεδίο είναι (Αdela Ros, 2007): 

 Αφξθςθ των Internet café και των καταςτθμάτων που παρζχουν τθλεφωνικζσ 

υπθρεςίεσ:Φο ερϊτθμα που ανακφπτει ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι κατα 

πόςον πρζπει να κεωρθκοφν τα καταςτιματα αυτά ςε μεταναςτευτικζσ 

περιοχζσ ωσ χϊροι επικοινωνίασ και κοινωνικοποίθςθσ ςε ςχζςθ με τισ 

υπάρχουςεσ κοινωνικζσ δομζσ. 

 

 Οι μετανάςτεσ και θ επίδραςθ τουσ ςτισ τθλεφωνικζσ και μεταφορικζσ 

εταιρείεσ:Η κεματικι αυτι κατθγορία αναηθτεί τον αντίκτυπο πάνω ςτισ 

επιχειριςεισ των ΦΣΕ απο τα μεταναςτευτικά ρεφματα και ςτο πωσ 

κατ’επζκταςθ επθρεάηουν τθν ανάπτυξθ και τθν εξζλιξθ αυτων των 

τεχνολογιϊν. 

3 Σεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση 

και την κοινωνική συνοχή. 

 

Η μετανάςτευςθ μπορεί να ςυνειςφζρει ςτθν ανάπτυξθ , ςτθν απαςχόλθςθ και τθν ευθμερία ςτθν 

Ευρϊπθ (European Commision, 2008a). Η αποφυγι του κοινωνικοφ και ψθφιακοφ αποκλειςμοφ 

αυτϊν των πλθκυςμϊν είναι προτεραιότθτα που κα ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ προόδου κατ’επζκταςθ.  Η ενςωμάτωςθ αυτϊν των πλθκυςμϊν 

παραμζνει μια μακροχρόνια πρόκλθςθ για τθν Ευρωπαϊκι κοινότθτα (European Comission,2009a). 

Υτο παρόν κεφάλαιο κα παρουςιάςουμε κάποιεσ τεχνολογίεσ και πλατφόρμεσ που μπορεί να 
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χρθςιμοποιθκοφν ςε πρωτοβουλίεσ, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ των εκνικϊν 

μειονοτιτων ςτθν νζα αυτι ψθφιακι εποχι.   

3.1 υνεργατικές Σεχνολογίες – Web 2.0 

 

Βριςκόμαςτε ςτθν εποχι του Διαδικτφου όπου θ ροι τθσ πλθροφορίασ ζχει αυξθκεί ραγδαία. Υε 

αυτι τθν νζα ψθφιακι πραγματικότθτα, με τθν ποιότθτα των διαδικτυακϊν ςυνδζςεων να 

βελτιϊνεται ςυνεχϊσ, γεννιοφνται τεχνολογίεσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν λογικι τθσ 

ευφρυκμθσ και καλφτερθσ λειτουργιάσ των δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με τθν κοινωνικι 

ενςωμάτωςθ των εκνικϊν μειονοτιτων. 

3.1.1 Εξ’αποστάσεως μάθηση (distance learning)  

 

Φα ςυςτιματα που ακολουκοφν αποτελοφν τισ βάςεισ για τθν εξ’αποςτάςεωσ εκμάκθςθ –

θλεκτρονικι μάκθςθ (e-learning) και χρθςιμοποιοφνται ιδθ ςε πολλζσ Ευρωπαϊκζσ 

πρωτοβουλίεσ που ςτοχεφουν ςτθν εκπαίδευςθ των εκνικϊν μειονοτιτων. Η εκμάκθςθ 

μζςω του Διαδικτφου κα αποτελζςει τθν βάςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν κοινωνία τθσ 

πλθροφορίασ. 

 

 E-mail : Φο θλεκτρονικό ταχυδρομείο, απο τθν δθμιουργία του αποτελεί βαςικό πυλϊνα τθσ 

αςφγχρονθσ επικοινωνίασ ςτο Διαδίκτυο με πολφ αξιόπιςτο τρόπο. 

 

 Διαδικτυακι Σθλεπικοινωνία (telecommuting): Χπθρεςίεσ διαδικτυακισ τθλεφωνίασ 

(Voice-over-ip) όπωσ το Skype ζχουν βελτιϊςει ριηικά τθν ποιότθτα τθσ επικοινωνίασ ςτο 

διαδίκτυο. 

 

 Διαδικτυακθ Σθλεδιάςκεψθ (teleconference) :  Φθλεδιαςκζψεισ που επιτρζπουν ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ να επικοινωνοφν με ηωντανι εικόνα ανεξάρτθτα απο τθν φυςικι τουσ κεςθ. 

Σρόκειται για τεχνολογία που ευνοείται πολφ απο τθν εξζλιξθ των ευρυηωνικϊν δικτφων. 

 

 Blogs: Φα ιςτολόγια είναι θ ςυντομογραφία του όρου Web log.  Σρόκειτα για ζνα 

πλθροφοριακό ςφςτθμα που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν δθμοςίευςθ πλθροφοριϊν 

ςτο διαδίκτυο κυρίωσ με ειςαγωγζσ κειμζνων που παρζχουν ενθμζρωςθ, εκφράηουν 

προςωπικζσ πεποικιςεισ ι για οποιοδιποτε άλλο ςκοπό μπορεί να χρειαςτεί. Χπάρχουν 

ιδθ blog πλατφόρμεσ (κα τισ αναλφςουμε πιο διεξοδικά παρακάτω) ςτο Διαδίκτυο με 

εκατομμφρια μζλθ κακιςτϊντασ αυτό τον τρόπο επικοινωνίασ ωσ εναν απο τουσ πιο 

δθμοφιλείσ και αξιόπιςτουσ. 

 

 Wikis: Φα Wikis είναι μία απλι διαδικτυακι εφαρμογι που επιτρζπει τθν ςυνδιαμόρφωςθ 

του περιεχομζνου τθσ απο ζνα ςφνολο ανκρϊπων δθμιουργϊντασ ζτςι πολφ δθμοφιλείσ 

διαδικτυακζσ ςυνεργατικζσ πλατφόρμεσ. Η πιο δθμοφιλισ από αυτζσ είναι θ Wikipedia, θ 

δωρεάν διαδικτυακι εγκυκλοπαίδεια που οργανϊνει και ςυνκζτει το περιεχόμενό τθσ απο 

ζνα μεγάλο δίκτυο εκελοντϊν.  

 

 Forums: Φα διαδικτυακά Φόρα αποτελοφν ζνα μζςο ςυηιτθςθσ, επικοινωνίασ και 

αλλθλεπίδραςθσ μιάσ ομάδασ ανκρϊπων και λειτουργοφν με παρόμοιο τρόπο με τα 

ιςτολόγια.  Φα μζλθ τουσ, μποροφν να δθμιουργιςουν ζνα κζμα (topic) και μποροφν να 

ςχολιάςουν (post) ςε κζματα που ζχουν δθμιουργιςει άλλα μζλθ. Σρόκειται για μια 
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τεχνολογία που ευνοεί τθν αςφγχρονθ μορφι επικοινωνίασ και ζχει τθν δυνατότθτα να 

λειτουργιςει ςαν χϊροσ ςυμβουλευτικισ πάνω ςε μια ποικιλία κεμάτων προωκϊντασ τθν 

αλλθλεπίδραςθ των χρθςτϊν. Ματα κφριο λόγο, θ λειτουργία τουσ ορίηεται απο τθν υπαρξι 

ενόσ ι περιςςοτζρων διαχειριςτϊν που κατζχουν ελεγκτικό ρόλο πάνω ςτισ δραςτθριότθτεσ 

των χρθςτϊν. 

 

 Chat Rooms: Tα Δωμάτια (χϊροι) Υυηθτιςεωσ μποροφν να είναι μια ιςτοςελίδα ι ζνα 

κομμάτι ιςτοςελίδασ ςτο οποίο οι χριςτεσ του ζχουν τθν δυνατότθτα να επικοινωνοφν 

ςφγχρονα ανταλλάςςοντασ μθνφματα ι να δθμιουργοφν ομαδικζσ ςυηθτιςεισ. Σρόκειται 

για μια απο τισ πιο δθμοφιλείσ τεχνολογίεσ του διαδικτφου κακϊσ αποτελεί ζναν αμεςο, 

ευχάριςτο, διαδραςτικό τρόπο επικοινωνίασ δίνοντασ τθν ευκαιρία ςτουσ χριςτεσ να 

ςυμμετζχουν ςε μία ςυνεργατικι διαδικτυακι κοινότθτα ανταλλάςοντασ γνϊςεισ , 

εμπειρίεσ πόρουσ κοκ. 

 

 

 Πολυμεςικζσ Βιβλιοκικεσ: Ρι μεγάλεσ ταχφτθτεσ ςτο διαδίκτυο ευνοοφν τθν 

χριςθ,αποκικευςθ και ανταλλαγι φωτογραφιϊν ,μουςικϊν και βίντεο κλίπ. Η ενςωμάτωςθ 

τζτοιων δραςτθριοτιτων ςε πρωτοβουλίεσ που ςχετίηονται με τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ 

των εκνικϊν μειονοτιτων μπορεί να ενιςχφςει τθν ανταλλαγι γνϊςθσ και πλθροφορίασ . Φα 

ψθφιακά πολυμζςα ζχουν ενταχκεί ιδθ ςε καινοφργιεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ όςον 

αφορά τθν εκπαίδευςθ και αποτελοφν μια δθμιουργικι εναλλακτικι πρόταςθ ςτθν νζα 

ψθφιακι εποχι. 

3.1.2 Κοινωνική Πληροφορική για την εκπαίδευση των εθνικών 

μειονοτήτων 

 

Ξε τισ καινοφργιεσ τεχνολογίεσ που αναδεικνφονται ςτον Σαγκόςμιο Ιςτό, είναι λογικό οι ςυνκικεσ 

ςτθν εκπαίδευςθ να αλλάηουν ραγδαία ταυτόχρονα με τον τρόπο που μακαίνουν οι νζοι.  Ρι 

υπολογιςτζσ και το διαδικτφο είναι πλζον πολφ ςθμαντικό κομμάτι ςτθν ηωι των νζων , υπάρχει 

ςυνεχισ επικοινωνία μζςω τθσ τεχνολογίασ ενϊ θ ταυτόχρονθ απαςχόλθςθ ςε διαφορετικζσ 

εργαςίεσ(multitasking) είναι φυςιολογικι (Frand,2000). Ρι διαδικτυακζσ εφαρμογζσ του social 

computing βρίςκονται ςε ραγδαία άνοδο τα τελευταία χρόνια (Pascu,2008) και θ ςυνειςφορά, 

κυρίωσ των νζων ,ςτθν μετάδοςθ τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ και ςτθν ανταλλαγι ιςτοςελιδϊν 

είναι τεράςτια (Cachia,2008). H νζα αυτι πραγματικοτιτα επθρεάηει ςε τεράςτιο βακμό τουσ νζουσ 

που προζρχονται απο τισ μειονότθτεσ κακϊσ θ επαφι τουσ με τισ τεχνολογίεσ αυτζσ βρίςκεται ςε 

πολυ καλό επίπεδο , και ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ θ Ευρωπαϊκι Μοινότθτα αναγνϊριςε τθν ανάγκθ 

για τον εκςυγχρονιςμό των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ενάντια ςτον κοινωνικό αποκλειςμό και 

προωκόντασ τθν ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ μζςω τθσ εξατομικευμζνθσ Δια Βίου Μάκθςθσ 

(European Commision,2006).  Για αυτό τον λόγο , ςυνεργατικζσ πλατφόρμεσ όπωσ τα ιςτολόγια και 

τα wikis μπορεί να αποτελζςουν βαςικά εκςυγχρονιςτικά εργαλεία κακϊσ θ γνϊςθ διαμοιράηεται με 

πολφ πιο γριγορο και εφκολο τρόπο. Η ενςωμάτωςθ των εργαλείων και των τεχνολογιϊν του Web 

2.0 πρζπει να βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ εκπαίδευςθσ των νζων μεταναςτϊν και των ευπακϊν 

ομάδων του πλθκυςμοφ.  

3.1.3 Εκπαίδευση και μάθηση σε συνδεδεμένα δίκτυα και διαδικτυακές 

κοινότητες 
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Η κοινωνικι διαςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο μπορεί να λειτουργιςει καταλυτικά ςτισ εκπαιδευτικζσ και 

μακθςιακζσ διαδικαςίεσ είτε αναφερόμαςτε ςτθν τυπικι είτε ςτθν άτυπθ μάκθςθ. Ρλοζνα και 

περιςςότεροι άνκρωποι κζλουν να ζχουν πρόςβαςθ και να ςυμμετζχουν ςε διαδικτυακά 

περιβάλλοντα, να μοιράηονται αρχεία ι πόρουσ γενικότερα, και να ςυηθτοφν για κοινά πράγματα 

που τουσ απαςχολοφν. Υε πολλζσ περιπτϊςεισ προβλιματα μποροφν να επιλυκοφν ι μποροφν να 

εξελιχκοφν απο μια διαδικτυακι κοινότθτα μζςω διάφορων δραςτθριοτιτων. Ρι δραςτθριότθτεσ 

αυτζσ πρζπει να ζχουν ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά(Ala-Mutka,2009): 

 Πρόςβαςθ ςε ειδικζσ γνϊςεισ : Ρι άνκρωποι ςυνθκίηουν και ςτθν κανονικι τουσ ηωι να 

προςελκφονται από ενα ςυγκεκριμζνο κζμα, να ςυηθτοφν για αυτό, να ανταλλάςουν γνϊμεσ 

και να μακαίνουν ο ζνασ απο τον άλλο. Αυτι τθν λειτουργία μπορεί να τθν υποκαταςτιςει 

και μια διαδικτυακι πλατφόρμα(Αla-Mutka,2010). 

 

 Πρόςβαςθ ςε πολλζσ διαφορετικζσ κατθγορίεσ γνϊςεων (αποςπαςματικι γνϊςθ) : Η 

καλι χρθςτικότθτα και διαδραςτικότθτα μιασ διαδικτυακισ πλατφόρμασ μπορεί να 

δθμιουργιςει μεγάλθ κεματικι ποικιλία. Ρι χριςτεσ πρζπει να μποροφν να αναηθτοφν  και 

να ψάχνουν πλθροφορίεσ για διάφορα κζματα και να λαμβάνουν γριγορεσ απαντιςεισ. Υε 

ζρευνα πριν απο μερικά χρόνια το 68% των ερωτθκζντων απάντθςαν πωσ θ ςυμμετοχι τουσ 

ςε διαδικτυακζσ κοινότθτεσ βοικθςε ςτθν εξζλιξθ τθσ επαγγελματικισ τουσ διαδρομισ (King 

Research, 2007). 

 

 Ανταλλαγι και ανάπτυξθ εξειδικευμζνθσ γνϊςθσ : Για τθν προϊκθςθ τθσ εξειδικευμζνθσ 

γνϊςθσ  πρζπει να υπάρχουν και τα κατάλλθλα εργαλεία που κα ενιςχφουν τθν ςυηιτθςθ 

και τθν επικοινωνία των χρθςτϊν διευκολφνοντασ τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτθν 

κοινότθτα. Σολλά μζλθ διαδικτυακϊν κοινοτιτων αιςκάνονται τθν ανάγκθ να 

διαμοιραςτοφν τθν γνϊςθ τουσ αλλθλεπιδρϊντασ (Hew and Hara ,2008). 

 

 Εξζλιξθ και ανάπτυξθ μζςω τθσ κοινωνικοποίθςθσ : Ρι ςυνεργατικζσ πλατφόρμεσ μποροφν 

να δίνουν τθν δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να διατθροφν αδφναμουσ δεςμοφσ με πολλοφσ 

ανκρϊπουσ και ιςχυροφσ δεςμοφσ με λίγουσ ανκρϊπουσ διευκολφνοντασ τθν πρόςβαςθ 

τουσ ςτθν εξειδικευμζνθ γνϊςθ. Υε κάκε κοινότθτα θ αίςκθςθ τθσ ςυμμετοχισ είναι 

απαραίτθτθ(Ala-Mutka , 2010). 

 

 Παρατιρθςθ και αλλθλεπίδραςθ : Φα διαδραςτικά εργαλεία ςτισ πλατφόρμεσ μποροφν να 

ςυνδζουν το προφίλ των χρθςτϊν με αυτά άλλων χρθςτϊν ανταλλάςοντασ πλθροφορίεσ και 

εμπειρίεσ δίνωντασ τθν αίςκθςθ τθσ επαφισ χωρίσ να υπάρχει προςωπικι αλλθλεπίδραςθ. 

Αυτό μπορεί να ζχει ευεργετικά αποτελζςματα κακϊσ ο τρόποσ ηωισ άλλων ανκρϊπων και 

οι εμπειρίεσ τουσ μποροφν να επιδράςουν παραγωγικά αντανακλϊντασ κριτικά πάνω ςτον 

χριςτθ (Park et al.,2008). 

 

 Δθμιουργία επαγγελματικισ και προςωπικισ ταυτότθτασ μζςω των διαςυνδζςεων μιασ 

κοινότθτασ : Η ςυμμετοχι ςε διαδικτυακζσ κοινότθτεσ μπορεί να δϊςει τθν ευκαιρία ςε 

ανκρϊπουσ που ζχουν δυςκολίεσ να εκφραςτοφν ςτο τοπικό τουσ περιβάλλον ι αν είναι 

κοινωνικά αποκλειςμζνοι να αλλθλεπιδράςουν με τουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ, να 

εκφραςτοφν ελεφκερα, να λάβουν ανατροφοδότθςθ και να αναπτφξουν μια πιο κετικι 

προςζγγιςθ για τθν ηωι . 

 

 υνεργατικι και υλλογικι Δθμιουργία : Η ςυνεργατικι και ςυλλογικι δθμιουργία, πζρα 

απο τα διαδραςτικά εργαλεία που διευκολφνουν τθν επικοινωνία, χρειάηεται και 

τεχνολογίεσ που προωκοφν τθν ανταλλαγι πόρων (αρχεία , βίντεο κτλ). Η αλλθλεπίδραςθ 
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αυτι μπορεί να ςυνειςφζρει καταλυτικά ςτθν ςυλλογικι αυτοδθμιουργία (Ala-Mutka , 

2010). 

 

 υνεργατικζσ και ςυμμετοχικζσ δεξιότθτεσ : Ρι διαδικτυακζσ κοινωνικζσ εφαρμογζσ πρζπει 

να ενιςχφουν τισ δεξιότθτεσ αυτζσ μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ και τθσ επικοινωνίασ. Η 

ςυμμετοχι ςε μία διαδικτυακι κοινότθτα απο μόνθ τθσ μπορεί να αναπτφξει αυτζσ τισ 

δεξιότθτεσ κακϊσ τα κοινωνικά περιβάλλοντα ενιςχφουν τθν καινοτομία και τθν γζννθςθ 

καινοφργιων ιδεϊν. 

 

3.2 υνεργατικές Πλατφόρμες και υστήματα διαχείρισης 

περιεχομένου(CMS) 

 

3.2.1 Wikis 

 

 Wiki ( www.wiki.com ) 

Σρόκειται για μία ιςτοςελίδα που παρζχει τθν δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να δθμιουργιςουν μια 

ιςτιοςελίδα τφπου wiki και λειτουργεί ςαν μία βάςθ δεδομζνων για τισ ςελίδεσ αυτζσ, τισ οποίεσ οι 

χριςτεσ ςυνδιαμορφϊνουν. Επίςθσ , οι χριςτεσ μποροφν να επιλζξουν αν επικυμοφν τθν δθμιουργία 

ενόσ ιδιωτικοφ wiki ι δθμόςιου . Ακόμα υπάρχει θ προεπιλογι ενόσ ελεγχόμενου wiki , ςτο οποίο οι 

δθμιουργοί του λειτουργοφν ςαν διαχειριςτζσ και μποροφν, πριν αποφαςίςουν τθν δθμοςίευςθ των 

ςχολίων των χρθςτϊν ςτθν κεντρικι ςελίδα , να τα επικεωριςουν και να τα ελζγξουν.  Η δθμιουργία 

ενόσ wiki ςε αυτι τθν ιςτοςελίδα παρζχεται δωρεάν και ςυμπεριλαμβάνει δφο χϊρουσ εργαςίασ 

μζχρι 5 μζλθ το κακζνα και 25 MΒ αποκθκευτικό χϊρο. Εάν οι απαιτιςεισ είναι μεγαλφτερεσ 

υπάρχουν κλιμακοφμενεσ τιμζσ ανάλογα με αυτά που χρειάηονται οι χριςτεσ. 

 Wikispaces ( www.wikispaces.com ) 

To Wikispaces είναι μία εκπαιδευτικι ςυνεργατικι πλατφόρμα που διευκολφνει τθν δθμιουργία ενόσ 

wiki που λειτουργεί ςαν εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι εκπαιδευόμενοι μποροφν να δουλεφουν 

και να επικοινωνοφν είτε ομαδικά είτε ατομικά. Χπάρχει μεγάλθ ποικιλία εργαλείων που ενιςχφουν 

τθν ςφγχρονθ επικοινωνία. Η εκπαιδευτικι αυτι πλατφόρμα ευνοεί τθν αξιολόγθςθ και τθν 

ανατροφοδότθςθ και είναι ςχεδιαςμζνο ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ςυγχρονθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ . Ρ 

χριςτθσ αφοφ εγγραφεί μπορεί να δθμιουργιςει το δικό του wiki ι να περιθγθκεί ςτα ιδθ 

υπάρχοντα διαλζγοντασ μια κεματικι κατθγορία. Χπάρχουν εκατομμφρια εγγεγραμζνοι χριςτεσ, 

εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι, με αποτζλεςμα το περιεχόμενο να είναι πλοφςιασ εκπαιδευτικισ 

αξίασ. 

3.2.2 υστήματα διαχείρισης περιεχομένου 

 

Φα ςυςτιματα διαχείριςθσ περιεχομζνου είναι εφαρμογζσ του διαδικτφου που ζχουν τθν 

δυνατότθτα να ενθμερϊνουν το περιεχόμενο τουσ και να το διαμορφϊνουν διαδικτυακά, το οποίο 

βρίςκεται εγκατεςτθμζνο ςε διακομιςτζσ. Σαρακάτω κα παρακζςουμε τα βαςικότερα και πιο 

δθμοφιλι τζτοια ςυςτιματα 

 Wordpress ( www.wordpress.org ) 

http://www.wiki.com/
http://www.wikispaces.com/
http://www.wordpress.org/
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Φο Wordpress είναι μία πλατφόρμα ανοιχτοφ κϊδικα που προςφζρει τθν δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ 

να δθμιουργιςουν ενα blog ι μία πιο πολφπλοκθ ιςτιοςελίδα. Ξε τθν ποικιλία των Plugins που 

διακζτει, ο χριςτθσ μπορεί να φτιάξει ευφάνταςτα ιςτολόγια και να κινθκεί πιο δθμιουργικά όςον 

αναφορά το ιςτολόγιό του. Ζχουν εμφανιςτεί αρκετά προβλιματα όςον αφορά τθν αςφάλεια τθσ 

πλατφόρμασ ωςτόςο διατθρεί το μεγαλφτερο μερίδιο αγοράσ ςτο διαδίκτυο και αποτελεί τθν πιο 

δθμοφιλι ςυνεργατικι πλατφόρμα παγκοςμίωσ με πολλοφσ δεκάδεσ εκατομμφρια χριςτεσ.  Φο 

Wordpress δεν απαιτεί ενδελεχι γνϊςθ των Php και Mysql και μπορεί να δθμιουργιςει αξιόπιςτεσ 

λφςεισ με εκπαιδευτικό προςανατολιςμό. 

 Blogger ( www.blogger.com ) 

Φο Blogger είναι μια υπθρεςία που παρζχει τθν δθμιουργία ιςτολόγιων. Δθμιουργικθκε απο τθν 

εταιρεία Pyra Labs και αργότερα εξαγοράςτθκε απο τθν Google. Φα blogs που δθμιουργοφνται 

ςυνικωσ φιλοξενοφνται ςτον υποτομζα blogspot.com . Μάκε χριςτθσ μπορεί να ζχει εϊσ και 100 

ιςτολόγια.  To blogger ςε αντίκεςθ με το Wordpress δεν ζχει τθν δυνατότθτα να εγκαταςτακεί ςε 

ζναν web server. Σρόκειται για μία απο τισ πιο δθμοφιλείσ πλατφόρμεσ για τθν δθμιουργία ενόσ 

ιςτολόγιου, παρζχει τθν δυνατότθτα ςχολιαςμοφ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ενϊ πρόςφατα 

ανανεϊκθκε και παρζχει διάφορα υποςτθρικτικά εργαλεία και drag-and-drop λειτουργίεσ . 

 Joomla ( www.joomla.org ) 

Φο Joomla είναι μια πολυμορφικι, δωρεάν και ανοιχτοφ κϊδικα πλατφόρμα που μπορει να 

χρθςιμοποιθκεί ςαν ιςτολόγιο ι ςαν μια ιςτοςελίδα που περιζχει υλικό (ειδιςεισ, ζρευνεσ , κτλ ) και 

ανεβαίνει ςτο διαδίκτυο.  Ανικει ςτθν ίδια κατθγορία με το Wordpress και ζχει αρκετά προβλιματα 

αςφάλειασ.Ρ χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει ό,τι ιςτοςελίδα επικυμεί ακόμα και επιχειρθματικοφ 

ςκοποφ. Είναι δυναμικό, εφκολο και διακζτει μεγάλθ κοινότθτα που το υποςτθρίηει. Επίςθσ , όπωσ 

και οι υπόλοιπεσ παρόμοιεσ πλατφόρμεσ, ζχει επεκτάςεισ που ενιςχφουν τθν ευελιξία και τθν 

δυναμικότθτά του. 

 Drupal ( www.drupal.org ) 

Φο Drupal είναι μια δωρεάν και ανοιχτοφ κϊδικα πλατφόρμα και μοιάηει πολφ ςτο περιεχόμενό του 

με το Joomla ωςτόςο εξειδικεφεται περιςςότερο ςε ιςτοςελίδεσ που λειτουργοφν ςαν διαδικτυακζσ 

κοινότθτεσ. Αποτελεί μία απο τισ καλφτερεσ πλατφόρμεσ για τθν δθμιουργία ιςτιολογίων και ζχει 

εξίςου καλι ευελιξία με το Joomla για τθν δθμιουργία οποιουδιποτε είδουσ ιςτιοςελίδα. Διακζτει 

μια μεγάλθ κοινότθτα που το υποςτθρίηει και ζχει χιλιάδεσ δυναμικά ςυςτιματα. 

 Alfresco (http://www.alfresco.com/) 

To Alfresco είναι ζνα ανοιχτοφ κϊδικα δωρεάν ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου. Ξπορεί να 

προςφζρει εξατομικευμζνεσ λφςεισ για τθν δθμιουργία εφκολων και γριγορων εφαρμογϊν. Ζχει 

μεγάλθ ευελιξία και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για πολλζσ διαφορετικζσ περιπτϊςεισ χριςθσ. 

3.2.3 E-learning συνεργατικές πλατφόρμες 

 

 eFront 

To eFront είναι μια εκπαιδευτικι πλατφόρμα που ενςωματϊνει τισ καινοφργιεσ τεχνολογίεσ και 

μπορεί να δθμιουργιςει διαφορετικζσ διαδραςτικζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. Είναι εφκολο 

ςτθν χριςθ με απλζσ διεπαφζσ με αποτζλεςμα να δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να φτιάξουν 

όμορφα εκπαιδευτικά εργαλεία. Επίςθσ, θ πλατφόρμα ζχει ενςωματϊςει ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ 

http://www.blogger.com/
http://www.joomla.org/
http://www.drupal.org/
http://www.alfresco.com/
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μεκόδουσ που δίνουν κίνθτρο ςτουσ εκπαιδευόμενουσ.  Η δθμιουργία μιασ εκπαιδευτικισ 

κοινότθτασ είναι ςχετικά εφκολθ ενϊ θ ποικιλία επιλογϊν ςτισ λειτουργίεσ τθσ δθμιουργεί ζνα 

προϊόν άκρωσ προςαρμόςιμο ςτισ ανάγκεσ του χριςτθ.  Φζλοσ ο χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει 

πολφ εφκολα διαδικτυακζσ εξετάςεισ ι πιςτοποιιςεισ, να αλλθλεπίδραςει με άλλουσ χριςτεσ, να 

φτιάξει ζρευνεσ και να ανακζςει εργαςίεσ. 

 Μoodle 

To Ξοοdle είναι μια πολφ δθμοφιλισ εκπαιδευτικι πλατφόρμα ανοιχτοφ λογιςμικοφ που 

κατατάςςεται είτε ςτα CMS (Course Management System) είτε ςτα LMS (Learning Management 

System) ι ςτα VLE (Virtual Learning Environment). Χιλιάδεσ εκπαιδευτζσ απ’όλο τον κόςμο τθν 

επιλζγουν κακϊσ τουσ δίνει τθν δυνατότθτα να δθμιουργιςουν δυναμικζσ εκπαιδευτικζσ 

ιςτοςελίδεσ. Φο moodle αποτελεί ζνα ςφγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για οποιουδιποτε τφπου εκπαίδευςθ , ωσ πλατφόρμα για διαδικτυακά μακιματα 

ενϊ διευκολφνει και τθν δθμιουργία διαδραςτικϊν ςυνεργατικϊν κοινοτιτων με τθν παροχι 

ςυςτθμάτων όπωσ τα wikis, φορουμ και βάςεισ δεδομζνων. Αυτι τθν ςτιγμι αποτελεί τθν πιο 

δθμοφιλι πλατφόρμα ςτθν παροχι υλικοφ ςε εκπαιδευόμενουσ. 

 Α Tutor 

To A-tutor είναι ενα LMS εργαλείο που ςτοχεφει ςτθν προςβαςιμότθτα και τθν προςαρμοςτικότθτα. 

Είναι αρκετά λειτουργικό για τουσ εκπαιδευτζσ αφοφ μποροφν να το τροποποιιςουν μζςα ςε μερικά 

λεπτά κακϊσ τουσ δίνει τθν δυνατότθτα να ανεβάςουν υλικό, να το διαμοιράςουν και να 

δθμιουργιςουν εκπαιδευτικά μακιματα τα οποία αποτελοφν ζνα προςαρμοςτικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. Ακόμα θ πλατφόρμα διακζτει ενιςχυτικζσ λειτουργίεσ για άτομα με αναπθρίεσ .  

3.3 Σεχνολογική αξιολόγηση 

 

 Wordpress Joomla Drupal Moodle ATutor Alfresco 

Application 
Server 

Blank CGI Apache Apache Apache J2EE 

Database MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL Other  

Programming 
Language 

PHP PHP PHP PHP PHP Java 

SSL 
Compatible 

YES YES YES YES YES YES 

Advanced 
Caching 

Free Add 
On 

YES YES YES YES YES 

Blog  YES YES YES YES YES NO 

Wiki Free Add 
On 

YES Free Add 
On 

Free Add 
On 

Free Add 
On 

Free Add 
On 

Chat Free Add 
On 

YES Free Add 
On 

Free Add 
On 

YES NO 

Drag n Drop 
Content 

YES YES YES Free Add 
On 

YES Limited  

XHTML 
Compliant 

YES YES YES YES YES YES 

Web Services 
Front End 

Free Add 
On 

NO YES Limited YES YES 

Database 
Reports 

NO YES Free Add 
On 

Free Add 
On 

Limited NO 

 Πίνακασ 7: Σεχνολογικι Αξιολόγθςθ υνεργατικϊν πλατφόρμων και CMS 
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4 Πληροφοριακό σύστημα  «Υιλοξενία» 

4.1 Εισαγωγή  

 

Φο παρόνν πλθροφοριακό ςφςτθμα δθμιουργικθκε με ςτόχο τθν ανάπτυξθ μιασ πλατφόρμασ που κα 

ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ που χρειάηεται ζνασ μετανάςτθσ ςτθν επικράτεια τθσ 

Ελλάδασ ϊςτε να καταφζρει να ενςωματωκεί πιο εφκολα ςτον κοινωνικό ιςτό τθσ χϊρασ. Σαράλλθλα 

του δίνεται θ δυνατότθτα να κατεβάςει τα περιςςότερα κρατικά ζγγραφα που του χρειάηονται για 

τισ ςυναλλαγζσ του με το Δθμόςιο ενϊ υπάρχουν οδθγίεσ που μποροφν να τον βοθκιςουν όςον 

αφορά τα πιο ςθμαντικά κζματα τθσ κακθμερινότθτάσ του όπωσ θ Χγεία, θ Εργαςία και θ 

Εκπαίδευςθ. Ακόμα, υπάρχουν όλοι οι διαδικτυακοί προοριςμοί που χρειάηεται να γνωρίηει ςτθν 

διαδικαςία αλλθλεπίδραςισ του με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Επιςθσ, υπάρχουν όλεσ οι πλθροφορίεσ 

αναφορικά με τισ διαδικαςίεσ απόκτθςθσ Ικαγζνειασ και όλα τα νομοκετιματα που τον αφοροφν , 

υπουργικζσ διατάξεισ κτλ.  ςον αναφορά τθν εργαςία, θ «Φιλοξενία» παρζχει ςτουσ χριςτεσ τθσ 

τθν δυνατότθτα να κατεβάςουν ζτοιμα πρότυπα βιογραφικϊν για να τα ςυμπλθρϊςουν, ενϊ 

υπάρχει ειδικι κατθγορία που εξθγεί αναλυτικά πϊσ διαμορφϊνεται ςωςτά ενα βιογραφικό βιμα-

βιμα. Ακόμα υπάρχει αναλυτικι λίςτα με όλεσ τισ διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ που μπορεί να 

αναηθτιςει κάποιοσ δουλειά ςτον ελλθνικο κυβερνοχϊρο.  

Υτο κομμάτι τθσ υγείασ παρουςιάηεται μια λίςτα με όλα τα κοινωνικά ιατρεία εντόσ τθσ επικράτειασ 

τθσ Ελλάδασ. Η πρόςβαςθ ςτθν υγεία αποτελεί πολφ ςθμαντικό αγακό ςτθν διαδικαςία ζνταξθσ ενόσ 

πολίτθ ςτθν ςυντεταγμζνθ κοινωνία. Για αυτό τον λόγο, ςυγκεντρϊςαμε όλα τα κοινωνικά ιατρεία 

εντόσ και εκτόσ Αττικισ που μποροφν να προςφζρουν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ. Επίςθσ τουσ 

παρζχονται τα τθλζφωνα και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ και οι ιςτοςελίδεσ. Ξε αυτόν τον τρόπο οι 

άνκρωποι αυτοί μποροφν μζςα ςε λίγα λεπτά να επικοινωνιςουν με το κοντινότερο κοινωνικό 

ιατρείο και να παρακάμψουν χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ που πολλζσ φορζσ μπορεί να μθν ζχουν 

κανζνα αποτζλεςμα. 

Υτο κομμάτι τθσ εκπαίδευςθσ υπάρχει μια λίςτα με δωρεάν θλεκτρονικισ μάκθςθσ μακιματα που 

υπάρχουν ςτο διαδίκτυο, είτε τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ (διαδικαςία απαραίτθτθ για τθν απόκτθςθ 

ικαγζνειασ και όχι μόνο) είτε άλλων ξζνων γλωςςϊν και δεξιοτιτων. Ξε αυτόν τον τρόπο 

προςπακοφμε να ενιςχφςουμε τισ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ των μεταναςτϊν ϊςτε να μποροφν να 

βελτιϊςουν το βιογραφικό τουσ και να ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να βροφνε εργαςία. Υε 

περίοδο οικονομικισ κρίςθσ τα δωρεάν μακιματα e-learning αποτελοφν μια πολφ καλι λφςθ για 

όλεσ τισ ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ που πλιττονται οικονομικά. 

Φζλοσ ςτθν κατθγορία των τελευταίων νζων υπάρχουν ενθμερϊςεισ που κα ανανεϊνονται με βάςθ 

τθν επικαιρότθτα και ςχετίηονται είτε με νομοκεςίεσ, είτε για τισ εξετάςεισ του ελλθνικοφ κράτουσ 

πάνω ςτθν ελλθνικι γλϊςςα είτε γενικότερα ςε κζματα που άπτονται του ενδιαφζροντοσ κάκε 

μετανάςτθ. 

Η πλατφόρμα υλοποιικθκε χρθςιμοποιϊντασ τθν ανοιχτοφ κϊδικα τεχνολογία Joomla. Ρ λόγοσ που 

επιλζχκθκε το ςυγκεκριμζνο CMS (Content Management System) είναι το μθδενικό κόςτοσ, θ 

ευελιξία του και θ ευκολία παραμετροποίθςθσ του ανάλογα με το ςενάριο τθσ κάκε ιςτοςελίδασ. 

Φαυτόχρονα με μια διαδικτυακι κοινότθτα χιλιάδων χρθςτϊν που το υποςτθρίηει, το Joomla 

αποτελεί μια πολφ αξιόπιςτθ λφςθ για τθν δθμιουργία μιασ ολοκλθρωμζνθσ πρόταςθσ ενόσ 

ιςτόχωρου. 
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Εικόνα 1: Πλατφόρμα Φιλοξενία  

 

4.2 Περιγραφή της πλατφόρμας 

 

4.2.1 Περιγραφή της πλατφόρμας σε επιχειρησιακό επίπεδο 

 

Ρπωσ αναφζραμε ςτθν ειςαγωγι τθσ διατριβισ, είναι θ πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του νεοελλθνικοφ 

κράτουσ που υπάρχει τόςο μεγάλθ και μαηικι ειςροι μεταναςτϊν ςτθν ελλθνικι επικράτεια. Ρι 

ελλείψεισ κεςμικϊν διαδικαςιϊν και μθχανιςμϊν που προςπακοφν να ενςωματϊςουν αυτοφσ τουσ 

πλθκυςμοφσ μειϊνοντασ τθν υπαρκτι πολιτιςμικι ςφγκρουςθ ςτθν Ελλάδα είναι γεγονόσ.  Αυτόσ 

αποτελεί τον ςθμαντικότερο λόγο για απο τθν δθμιουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 
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«Φιλοξενία» κακϊσ οι πρωτοβουλίεσ που χρθςιμοποιοφν τισ ΦΣΕ για τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ των 

εκνικϊν μειονοτιτων και των ευπακϊν ομάδων μποροφν να παίξουν καταλυτικό ρόλο ςτθν 

διαδικαςία άμβλυνςθσ των πολιτιςμικϊν διαφορϊν και ομαλισ προςαρμογισ αυτϊν των 

πλθκυςμϊν. Σαράλλθλα με τθν οικονομικι κρίςθ, θ χρονικι ςυγκυρία είναι πολφ ςθμαντικι ϊςτε να 

δθμιουργθκοφν οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ που κα ενιςχφςουν τθν κοινωνικι ςυνοχι. Η «Φιλοξενία» 

είναι μια πρωτοβουλία που ενιςχφει τθν ψθφιακι ςυμμετοχι των εκνικϊν μειονοτιτων και τθν 

κοινωνικι τουσ ενςωμάτωςθ. 

 τόχοσ: 

Υτόχοσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Φιλοξενία» είναι να δθμιουργθκεί μια ιςτοςελίδα που κα 

ςυγκεντρϊνει μεγάλο κομμάτι του υλικοφ που κρίνεται ωσ απαραίτθτο για τθν ομαλότερθ 

προςαρμογι ενόσ μετανάςτθ ςτθν Ελλάδα. πωσ αναλφςαμε και ςτα παραπάνω κεφάλαια, θ 

ενςωμάτωςθ κακορίηεται ςε μεγάλο βακμό απο τθν πρόςβαςθ που ζχουν αυτοί οι άνκρωποι ςτθν 

Χγεία, ςτθν Εκπαίδευςθ και ςτθν Εργαςία. Υτθν εποχι τθσ κοινωνίασ τθσ Σλθροφορίασ, θ 

προςβαςιμότθτα ςε αυτά τα αγακά μπορεί να προωκθκεί ψθφιακά κακϊσ θ εξοικείωςθ αυτϊν των 

πλθκυςμϊν με τισ καινοφργιεσ τεχνολογίεσ είναι αρκετά καλι. Ρ ςκοπόσ λοιπόν τθσ «Φιλοξενίασ» 

είναι να αποτελζςει τθν βαςικι πθγι ενθμζρωςθσ ενόσ μετανάςτθ ςτθν Ελλάδα κακϊσ δεν υπάρχει 

αλλοσ παρόμοιοσ ιςτόχωροσ που να ςυγκεντρϊνει νομοκεςίεσ, κρατικά ζγγραφα, οδθγίεσ για 

αναηιτθςθ εργαςίασ ςτο διαδίκτυο, δωρεάν εκπαιδευτικζσ επιλογζσ , οδθγίεσ δθμιουργίασ ενόσ 

βιογραφικοφ παράλλθλα με πολλζσ άλλεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τα βαςικά ηθτιματα τθσ 

κακθμερινότθτασ ενόσ μετανάςτθ. Η «Φιλοξενία» δθμιουργικθκε για να αποτελζςει βαςικό κόμβο 

ςτθν διαδικτυακι δραςτθριότθτα ενόσ μετανάςτθ. 

 Χριςτεσ και Χριςθ: 

Η εφαρμογι δίνει τθν δυνατότθτα εγγραφισ του χριςτθ ςτο ςφςτθμα. Ωςτόςο οι περιςςότερεσ 

λειτουργίεσ τθσ είναι προςβάςιμεσ απο όλα τα επίπεδα χωρίσ τθν ανάγκθ εγγραφισ. Η «Φιλοξενία» 

ζχει ςτο επίκεντρο τον επιςκζπτθ παρουςιάηοντάσ του με λιτότθτα, οικονομία χϊρου και διαβάκμιςθ 

τθσ πλθροφορίασ ςε επίπεδα ζνα εφχρθςτο χϊρο ςτον οποίο μπορεί να αναηθτιςει όποια 

πλθροφορία επικυμεί. Ρι βαςικζσ προδιαγραφζσ του Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ ιταν θ φιλικότθτα 

προσ τον χριςτθ (user friendliness), θ ευκρίνεια ανάγνωςθσ του περιεχομζνου με μεγάλεσ εικόνεσ 

που κα μποροφν να περιγράφουν το ενςωματωμζνο υλίκό με κατανοθτό τρόπο, θ ταχφτθτα 

πρόςβαςθσ (download) των εγγράφων και των αιτιςεων που επικυμοφν να λάβουν και θ κακαρι 

αρχιτεκτονικι δόμθςθ του περιεχομζνου με τρόπο λιτό και ευκρινι. Για αυτοφσ τουσ λόγουσ, δόκθκε 

μεγάλθ προςοχι ςτθν δθμιουργία ενόσ καλαίςκθτου και άνετου περιβάλλοντοσ που κα διακζτει 

εφκολθ πλοιγθςθ. 

 Τπθρεςίεσ: 

ΑΙΣΗΕΙ 

 Ρ χριςτθσ μπορεί να κατεβάςει απο τθν αρχειοκικθ όλεσ τισ κρατικζσ αιτιςεισ που μπορεί να 

χρειαςτεί για να κατακζςει ςτον αντίςτοιχο οργανιςμό ςε μορφι pdf. Ρι αιτιςεισ ζχουν αγγλικοφσ 

τίτλουσ και καλφπτουν όλο το κεματικό φάςμα των αιτιςεων που μπορεί να χρειαςτεί ζνασ νόμιμοσ 

μετανάςτθσ ςτθν Ελλάδα. Ξε αυτό τον τρόπο του παρζχεται θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα αυτά 

ταυτόχρονα με τθν ενθμζρωςθ γφρω απο τισ αντίςτοιχεσ νομοκεςίεσ και διαδικαςίεσ  
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Εικόνα 2 : Ζντυπα αιτιςεων.  

     

ΤΓΕΙΑ 

Υτο κομμάτι τθσ Χγείασ, υπάρχει μια μεγάλθ λίςτα με τα Μοινωνικά Ιατρεία τθσ Αττικισ και τθσ 

υπόλοιπθσ επικράτειασ τθσ Ελλάδασ ςτα οποία μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςε ιατροφαρμακευτικι 

περίκαλψθ. Υτον χριςτθ παρζχονται πλθροφορίεσ όπωσ Διεφκυνςθ, Σθλζφωνα και ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ και οι αντίςτοιχοι ιςτόχωροί τουσ. 

 

Εικόνα 3 : Κοινωνικά Ιατρεία  
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    ΕΡΓΑΙΑ 

-Δημιουργία Βιογραφικοφ: Η ςφνταξθ ενόσ ςωςτοφ βιογραφικοφ αποτελεί πολφ ςθμαντικό βιμα για 

κάποιον που κζλει να βρεί εργαςία ςτο Διαδίκτυο. Για αυτόν τον λόγο θ «Φιλοξενία»  παρζχει 

αναλυτικζσ οδθγίεσ για το πϊσ δομείται ζνα ςωςτό βιογραφικό βιμα-βιμα ενω δίνεται θ 

δυνατότθτα ςτον χριςτθ να λάβει απο τθν αντίςτοιχθ αρχειοκικθ του άρκρου είτε ζτοιμα 

βιογραφικά είτε πρότυπα βιογραφικά απο τον Ευρωπαϊκό οργανιςμό Europass. 

 

Εικόνα 4 : Οδθγίεσ Βιογραφικοφ  

 

Εικόνα 5 :Πρότυπα ςε μορφι PDF  

-Αναζθτηςη Εργαςίασ: Σαρζχεται ςτον χριςτθ μια αναλυτικι λίςτα με όλεσ τισ ελλθνικζσ 

πλατφόρμεσ αναηιτθςθσ εργαςίασ μαηί με μια ςφντομθ περιγραφι τουσ ζτςι ϊςτε , αφοφ μάκουν να 

δθμιουργοφν το βιογραφικό τουσ, να ξεκινιςουν να ψάχνουν για δουλειά μζςω του διαδικτφου είτε 

κάνοντασ αιτιςεισ, είτε αναηθτϊντασ ξεχωριςτά ανακοινϊςεισ κζςεων εργαςίασ που τουσ 

ενδιαφζρουν. 
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Εικόνα 6 :Λίςτα ιςτοςελίδων για Εργαςία  

    ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Υτο κομμάτι τθσ εκπαίδευςθσ , υπάρχει μια λίςτα με δωρεάν μακιματα e-learning. Φο ςθμαντικότερο 

απο αυτά είναι το μάκθμα των ελλθνικϊν το οποίο τουσ είναι απαραίτθτο για να αποκτιςουν τθν 

ελλθνικι Ικαγζνεια. Σζρα απο τα μακιματα τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, υπάρχουν δωρεάν μακιματα 

πανεπιςτθμιϊν, επαγγελματικϊν λογιςμικϊν, επαγγελματικϊν ςεμιναριϊν, Σρογραμματιςμου και 

Σλθροφορικισ(Word, Excel κτλ), μακιματα για χριςθ του Facebook, μακιματα των περιςςοτζρων 

ξζνων γλωςςϊν και ςχολικά μακιματα για τα παιδιά. 

 

Εικόνα 7 :Λίςτα δωρεάν μακθμάτων.  

   ΝΟΜΟΘΕΙΑ-ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ  

Ζνα απ’ τα ςθμαντικότερα ηθτιματα που αφοροφν τθν κακθμερινότθτα ενόσ μετανάςτθ είναι αυτό 

τθσ άδειασ διαμονισ. Υε αυτι τθν κατθγορία μπορεί να αναηθτιςει όλεσ τισ διαδικαςίεσ και 

δικαιολογθτικά που του χρειάηονται είτε για να βγάλει άδεια διαμονισ είτε για να ανακεωριςει τθν 

ιδθ υπάρχουςά του. Επίςθσ, μπορεί να βρεί και άλλεσ πλθροφορίεσ γενικοφ ενδιαφζροντοσ γφρω 

απο ςχετικζσ νομοκεςίεσ. 
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Εικόνα 8 : Νομοκεςία  

 

    ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 

Ζνα εξίςου ςθμαντικό ηιτθμα που αφορά τουσ μετανάςτεσ είναι αυτό τθσ απόκτθςθσ ικαγζνειασ. Υε 

αυτι τθν ενότθτα τθσ ιςτοςελίδασ υπάρχουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ανάλογα με τθν κατθγορία 

που εμπίπτει ο μετανάςτθσ που κζλει να αποκτιςει τθν ελλθνικι ικαγζνεια. Ρι κατθγορίεσ που 

υπάρχουν είναι Ικαγζνεια με τον γάμο, Ικαγζνεια απο ανιλικα τζκνα λόγω φοίτθςθσ,Ικαγζνεια λόγω 

γζννθςθσ ι φοίτθςθσ απο ενθλικιωκζντεσ αλλοδαποφσ, Ικαγζνεια με αναγνϊριςθ, Ικαγζνεια με τθν 

γζννθςθ και Ικαγζνεια με υιοκεςία. 

 

Εικόνα 9
θ
 :Ικαγζνεια  

    ΔΙΑΚΕΔΑΗ 

Υτθν κατθγορία τθσ διαςκζδαςθσ προςπακιςαμε να ενςωματϊςουμε πλθροφορίεσ που κα 

μποροφςαν να φανοφν χριςιμεσ ςε ζναν μετανάςτθ και να του δϊςουν ζνα ςυναίςκθμα εξοικείωςθσ 

για τον τόπο που διαμζνει. Για αυτό τον λόγο, ςυγκεντρϊςαμε λίςτεσ ζκνικ εςτιατορίων και 

ραδιοφϊνων ϊςτε να μπορεί ζχει ευκολότερθ πρόςβαςθ ςε αυτά και είτε να γνωρίςει ανκρϊπουσ 

απο τθν χϊρα προζλευςθσ του είτε να ακοφςει μουςικι από τον τόπο του, είτε να ενθμερωκεί 

αναλυτικά για όςα ςυμβαίνουν ςτθν πατρίδα του. 
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Εικόνα 10θ : Εςτιατόρια  

 

Εικόνα 11θ: Ραδιόφωνα  

Φζλοσ θ «Φιλοξενία» παρζχει ςτουσ χριςτεσ όλουσ τουσ χριςιμουσ ςυνδζςμουσ που κα τουσ 

χρειαςτοφν απαραιτιτωσ ςτθν διαμονι ςτον ελλαδικό χϊρο όπωσ θ ιςτοςελίδα του Χπουργείου 

Εξωτερικϊν και Εςωτερικϊν, ο Υυνιγοροσ του Σολίτθ και θ Ξεταφραςτικι Χπθρεςία, ενϊ ςτθν 

κατθγορία των τελευταίων νεϊν υπάρχουν πολφ χριςιμεσ ενθμερϊςεισ και ςφνδεςμοι γφρω απο τισ 

εξετάςεισ Σιςτοποίθςθσ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, τθν Σορεία Σολίτθ Φακζλου Φρίτθσ Χϊρασ για άδεια 

διαμονισ  και άλλεσ πλθροφορίεσ. 

 

Εικόνα 12θ: Χριςιμα Links  
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Εικόνα 13: Σελευταία νζα  

4.2.2 Περιγραφή των διεργασιών/υποδιεργασιών της πλατφόρμας 

 

Ακολουκεί ςε UML, to διάγραμμα εγγραφισ του χριςτθ ςτο ςφςτθμα. Αρχικά γίνεται θ καταχϊρθςθ 

των ςτοιχείων του χριςτθ και ακολουκεί ζλεγχοσ εγκυρότθτασ των ςτοιχείων. Εάν τα ςτοιχεία δεν 

είναι ζγκυρα ο χριςτθσ καλείται να τα βάλει ξανά. Εάν τα ςτοιχεία είναι ζγκυρα τότε 

πραγματοποιείται θ εγγραφι του ςτο ςφςτθμα και επιβεβαιϊνεται ςτον ίδιο θ εγγραφι του με 

αποςτολι μθνφματοσ ςτο θλεκτρονικό του ταχυδρομείο 

 

Διάγραμμα 1
ο
  : Διάγραμμα εγγραφισ χριςτθ  

 

 

 

Υτο διάγραμμα ειςόδου του χριςτθ ςτο ςφςτθμα, βλζπουμε πωσ αρχικά ο χριςτθσ καταχωρεί τα 

ςτοιχεία του. Εάν αυτά δεν είναι ζγκυρα τότε καλείται να τα καταχωριςει ξανά, ενϊ αν είναι ζγκυρα 

πραγματοποιείται θ είςοδόσ του ςτο ςφςτθμα 
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Διάγραμμα 2
ο
  : Διάγραμμα Ειςόδου Χριςτθ  

 

Ακολουκεί το διάγραμμα δραςτθριότθτασ ενόσ χριςτθ όταν κζλει να κατεβάςει ζνα ζντυπο αίτθςθσ 

απο το ςφςτθμα. 

 

Διάγραμμα 3
ο
 :Διάγραμμα κατεβάςματοσ αρχείου  

 

4.3 Οδηγίες Φρήσης  

 

Υτο παράρτθμα ςε CD, υπάρχει video με οδθγίεσ χριςθσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 

«Φιλοξενία» 
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5 υμπεράσματα και Μελλοντικές επεκτάσεις 

 

Η παροφςα εργαςία αποτελεί μια πρωτοβουλία που χρθςιμοποιεί τισ ΦΣΕ για τθν κοινωνικι 

ενςωμάτωςθ των εκνικϊν μειονοτιτων. Ξε δεδομζνεσ τισ παροφςεσ κοινωνικζσ και οικονομικζσ 

ςυνκικεσ οι νζεσ τεχνολογίεσ μποροφν να αποτελζςουν ζνα μζςο με μικρό κόςτοσ που κα 

προςπακιςει να καλφψει το ψθφιακό κενό ανάμεςα ςτισ ευπακείσ ομάδεσ και τθν καινοφργια 

πραγματικότθτα που βιϊνουμε. Η ιςτιοςελίδα που δθμιουργικθκε, βρίςκεται ςτθν ίδια κατεφκυνςθ 

με ανάλογα ευρωπαϊκά προγράμματα που χρθςιμοποιοφν τθν τεχνολογία για τον ίδιο ςκοπό. Η 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δίνει πολφ μεγάλθ προςοχι ςτθν ψθφιακι ςυμμετοχι και ςτθν καταπολζμθςθ 

του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και των διακρίςεων. Υε αυτι τθν λογικι κινείται και αυτι θ εργαςία, 

κακϊσ θ ανάγκθ για τθν ανάπτυξθ εργαλείων και ιςτοςελίδων που κα αμβλφνουν τισ πολιτιςμικζσ 

διαφορζσ και κα καταφζρουν να ςυνειςφζρουν ςτθν ενςωμάτωςθ των μεταναςτϊν είναι πιο πολφ 

απο ποτζ επίκαιρθ. 

Για τθν δθμιουργία τθσ διατριβισ χρθςιμοποιικθκε το open-source Υφςτθμα διαχείρθςθσ 

περιεχομζνου Joomla. Υτθν πραγματικότθτα υπάρχουν πολλζσ ευρωπαϊκζσ δραςτθριότθτεσ που 

ςχετίηονται με τθν κεματικι ενότθτα τθσ παροφςασ μεταπτυχιακισ διατριβισ που ζχουν 

χρθςιμοποιιςει ανάλογα λογιςμικά. H δθμιουργία, θ ανάπτυξθ και θ υποςτιριξθ τζτοιου είδουσ 

λογιςμικϊν μπορεί να αποτελζςει πολφ ςθμαντικι λφςθ ςτα χζρια όλων των εμπλεκόμενων φορζων 

που κζλουν και μποροφν να ςυνειςφζρουν ςτθν διαδικαςία ενςωμάτωςθσ των εκνικϊν μειονοτιτων 

κακϊσ αποτελοφν μια αξιόπιςτθ και εφχρθςτθ επιλογι. Φα CMS ανοιχτοφ κϊδικα λογιςμικά 

ουςιαςτικά μποροφν να αποτελζςουν από μόνα τουσ μία προτεινόμενθ λφςθ ςτισ μεταναςτευτικζσ 

κοινότθτεσ κακϊσ ζχουν τθν δυνατότθτα να δθμιουργιςουν «χϊρουσ» και θλεκτρονικζσ κοινότθτεσ 

ςτισ οποίεσ οι μετανάςτεσ κα αλλθλεπιδροφν, κα ανταλλάηουν γνϊςθ και εμπειρία ςτθν κατεφκυνςθ 

τθσ ομαλισ προςαρμογισ τουσ ςτθν κοινωνία. Ακόμα, οι διαδικτυακζσ κοινότθτεσ που υποςτθρίηουν 

αυτά τα λογιςμικά αποτελοφνται απο δεκάδεσ χιλιάδεσ ανκρϊπουσ με αποτζλεςμα θ εξζλιξι τουσ 

και θ βελτίωςι τουσ να είναι κακθμερινά εντυπωςιακι.  

Υθμαντικό κομμάτι τθσ διαδικαςίασ ζνταξθσ των εκνικϊν μειονοτιτων ςτον κοινωνικό ιςτό τθσ χϊρασ 

αποτελεί θ είςοδοσ και προςαρμογισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Υτθν εποχι του διαδικτφου και των 

μεγάλων αςτικϊν κεντρων, θ εξοικείωςθ αυτϊν των πλθκυςμϊν με τισ διαδικαςίεσ αναηιτθςθσ 

εργαςίασ διαδικτυακά και τισ ςυνκικεσ με τισ οποίεσ αυτι γίνεται, είναι μείηονοσ ςθμαςίασ. Για αυτό 

τον λόγο, το πλθροφοριακό ςφςτθμα «Φιλοξενία» ενζμεινε κεματικά ςε κζματα που ενθμερϊνουν 

γφρω από τθν διαδικτυακι αναηιτθςθ εργαςίασ ταυτόχρονα και με εκπαιδευτικζσ προοπτικζσ που 

διακζτει το διαδίκτυο και μποροφν να ενιςχφςουν ζναν μετανάςτθ ςτθν διαδικαςία εφρεςθσ 

εργαςίασ. Επίςθσ, ςθμαντικό κομμάτι του περιεχομζνου που υπάρχει ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα 

ςχετίηεται με όλα τα νομοκετιματα που διαμορφϊνουν το μεταναςτευτικό νομοκετικό πλαίςιο ςτθν 

Ελλάδα (υπουργικζσ διατάξεισ, νομοκεςίεσ κτλ) . 

Ρι περιοριςμοί τουσ οποίουσ αντιμετωπίςαμε αφοροφν κυρίωσ το κεςμικό επίπεδο ςτο οποίο 

βρίςκονται οι θλεκτρονικζσ κυβερνθτικζσ-κρατικζσ πρωτοβουλίεσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ του διαδικτφου για τθν ενςωμάτωςθ των εκνικϊν μειονοτιτων. Είναι φανερό πωσ 

το ελλθνικό Μράτοσ δεν ζχει προςαρμοςτεί ακόμα ςτθν ψθφιακι πραγματικότθτα και το υλικό και οι 

υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι ανεπαρκείσ.  Υτθν ελλθνικι 

πραγματικότθτα, διαπιςτϊνουμε πωσ ξεκινοφν ςιγά ςιγά να γίνονται τα πρϊτα βιματα. Ωςτόςο είναι 

φανερό πωσ ςτθν ψθφιακι εποχι και ςτθν κοινωνία τθσ Σλθροφορίασ οι ρυκμοί πρζπει να γίνουν 

ταχφτεροι κακϊσ τα προβλιματα, ιδιαίτερα εν μζςω οικονομικισ κρίςθσ, είναι πολφ μεγάλα και 

μποροφν να αντιμετωπιςτοφν κυρίωσ με τθν χριςθ των ΦΣΕ. Η χριςθ των ΦΣΕ ςτα μεγάλα αςτικά 
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κζντρα είτε για τθν βελτίωςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν, είτε για τθν εξυπθρζτθςθ και τθν 

ενθμζρωςθ των πολιτϊν είτε για τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ είναι πλζον μονόδρομοσ. 

Ρι μελλοντικζσ επεκτάςεισ τθσ παροφςασ εργαςίασ κινοφνται ςε πζντε βαςικοφσ άξονεσ: 

 Aνοιχτά Δεδομζνα (Open Data): 

Η πλατφόρμα μπορεί να ςυνδεκεί με αντίςτοιχουσ Ευρωπαϊκοφσ και Ελλθνικοφσ οργανιςμοφσ 

και εργαλεία που υλοποιικθκαν ςτθν κατεφκυνςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ και 

χρθςιμοποιοφν ανοιχτά δεδομζνα. Η «Φιλοξενία» κα μπορεί να τραβάει δεδομζνα απο αυτοφσ 

τουσ οργανιςμοφσ, να τα αναδιανζμει και να τα παρουςιάηει ςτουσ μετανάςτεσ που βρίςκονται 

ςτθν Ελλθνικι επικράτεια.  Η διαλειτουργικότθτα και θ ςυνεργαςία ανάμεςα ςε ιςτοςελίδεσ και 

οργανιςμοφσ που παρζχουν πλθροφορίεσ και λφςεισ ςε μετανάςτεσ μπορεί να τουσ προςφζρει 

καλφτερεσ και πιο ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ. Δεδομζνα κυβερνθτικϊν οργανιςμϊν, 

παρατθρθτιριων και τθσ Ευρωπαϊκισ κοινότθτασ κα είναι πλζον πολφ πιο εφκολα προςβάςιμα, 

χωρίσ διεξοδικζσ αναηθτιςεισ ςτο διαδίκτυο, ςυγκεντρωμζνα, δθμιουργωντασ καλφτερεσ 

ςυνκικεσ και προοπτικζσ για τθν επιτυχία ενόσ τζτοιου εγχειριματοσ. Επίςθσ, κα ιταν πολφ 

αποδοτικό για μία ιςτοςελίδα να μπορεί να ςυγκεντρϊνει πλθροφορίεσ απο όλουσ τουσ 

κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ, για παράδειγμα απο αυτοφσ που ςχετίηονται με τθν μετανάςτευςθ 

και να τουσ παρουςιάηει ςυνολικά.  

 Εφαρμογι για κινθτό 

Εφόςον αναφερόμαςτε ςε μια διαδικαςία ζνταξθσ των μεταναςτϊν ςτον κοινωνικό ιςτό, ζνα 

απο τα ςθμαντικότερα κομμάτια του είναι θ εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Σζρα απο τθν 

κοινι λογικι που μασ υπαγορεφει πωσ ζνασ νόμιμοσ μετανάςτθσ κα πρζπει να γνωρίηει καλά τθν 

γλϊςςα μιασ χϊρασ για να ενςωματωκεί κοινωνικά, θ εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ 

αποτελεί κφριο κριτιριο για τθν απόκτθςθ τθσ ελλθνικισ ικαγζνειασ, και για αυτό και αποτελεί 

πολφ ςθμαντικι προτεραιότθτα για τουσ εν Ελλάδι μετανάςτεσ .Θα μποροφςε ςε αυτι τθν 

κατεφκυνςθ  να δθμιουργθκεί μια εφαρμογι για κινθτά που κα παρζχει μακιματα εκμάκθςθσ 

τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε μετανάςτεσ .Σρόκειται για μια πρωτοβουλία που ιδθ ζχει υλοποιθκεί 

ςτο εξωτερικό και μπορεί να αποτελζςει λειτουργικι λφςθ ςτθν προςπάκεια ενόσ μετανάςτθ να 

ενςωματωκεί. Η εφαρμογι αυτι μπορεί να βελτιϊςει ςε πολφ μεγάλο βακμό τθν ποιότθτα των 

υπθρεςιϊν τθσ πλατφόρμασ «Φιλοξενία». 

 υνεργατικότθτα και Αλλθλεπίδραςθ 

Η δθμιουργία μιασ ψθφιακισ κοινότθτασ για τουσ μετανάςτεσ αποτελεί μια πολφ ςθμαντικι 

πρόκλθςθ. Φζτοιου είδουσ κοινότθτεσ είναι ουςιαςτικά ζνα πολφ καλό εργαλείο απζναντι ςτισ 

διακρίςεισ και τον αποκλειςμό κακϊσ οι χριςτεσ ζχουν τθν δυνατότθτα να ανταλλάςςουν 

εμπειρίεσ και γνϊςθ με αποτζλεςμα να μποροφν να ανακαλφψουν πιο εφκολα τουσ τρόπουσ με 

τουσ οποίουσ μποροφν να αμυνκοφν νομικά ςε περιπτϊςεισ ρατςιςτικϊν επικζςεων είτε ςε 

διακρίςεισ ςτον επαγγελματικό χϊρο ι τθν κακθμερινότθτά τουσ. Ακόμα, είναι φανερό ότι ςε 

μια ψθφιακι κοινότθτα ςτθν οποία οι χριςτεσ κα αλλθλεπιδροφν είτε ςφγχρονα είτε αςφγχρονα 

θ ροι τθσ πλθροφορίασ μπορει να μεγιςτοποιθκεί και τα αποτελζςματα των διαδικαςιϊν τθσ 

κοινωνικισ ζνταξθσ να βελτιωκοφν εντυπωςιακά. 

 Μοντελοποιθςθ 

Υτθν εποχι των tablets, των κινθτϊν και των εφχρθςτων διεπαφϊν, θ μοντελοποίθςθ των 

υπθρεςιϊν που προςφζρει ζνα τζτοιο πλθροφοριακό ςφςτθμα κα μποροφςε να βελτιϊςει ςε 

πολφ μεγάλο βακμό τθν αποδοτικότθτά του. Σζρα απο το περιεχόμενο και τθν πλθροφορία 
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είναι ςαφζσ πωσ το υλικό πρζπει να παρζχεται ςε όςο πιο ευπαρουςίαςτθ και εφχρθςτθ μορφθ 

γίνεται. Για αυτόν τον λόγο, για παράδειγμα μια υπθρεςία δθμιουργίασ ενόσ βιογραφικοφ κα 

μποροφςε να μοντελοποιθκεί και να αναπτφςςεται πολφ πιο εφκολα απο τθν πλευρά του χριςτθ 

με drag and drop διαδικαςίεσ. Φζτοιεσ μοντελοποιιςεισ είναι απαραίτθτεσ κακϊσ οι τεχνολογίεσ 

τθσ ευχρθςτίασ των διεπαφϊν εξελίςςονται ραγδαία. 

 Πολυγλωςςικότθτα (Multilinguality) 

Ενασ ιςτόχωροσ που ςχετίηεται με τισ εκνικζσ μειονότθτεσ ίςωσ δεν μπορεί να καλυψει όλεσ τισ 

διαφορετικζσ διαλζκτουσ που μποροφν να ςυναντθκοφν ςτθν επικράτεια του ελλθνικοφ χϊρου , 

ωςτόςο οφείλει να παρουςιαηει το υλικό του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςτισ δθμοφιλζςτερεσ 

απο αυτζσ. Υε αυτι τθν περίπτωςθ θ ιςτοςελίδα «Φιλοξενία» κα ζπρεπε να ζχει μεταφραςμζνο 

υλικό ςε αγγλικά,αλβανικά, ινδικά, ουρντοφ αραβικά και κινζηικα. 
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