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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η μετατροπή της Ελλάδας από παραδοσιακή χώρα εκροών εργατικού δυναμικού 
σε χώρα εισροής μεταναστών, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, δημιουργεί 
σταδιακά μέχρι σήμερα νέα δεδομένα στην ελληνική αγορά εργασίας. Η αθρόα 
είσοδος των μεταναστών στη χώρα σε συνέχεια των τεκτονικών αλλαγών στην 
Ανατολική Ευρώπη αλλά και των μαζικών μετακινήσεων πληθυσμών λόγω 
των πολέμων και της γενικευμένης κοινωνικής ανασφάλειας σε χώρες της 
Ασίας και της Αφρικής, ενισχύει τη μετακίνηση πληθυσμών προς τη χώρα με 
πολλαπλές επιδράσεις στην εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας. Αν και η αρχική 
αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανάστευσης από μέρους της Πολιτείας 
διακρίνεται για την έμφαση σε θέματα δημόσιας τάξης υποτιμώντας τον ρόλο 
του μετανάστη ως μέρος του εργατικού δυναμικού, η διαμορφούμενη εικόνα 
στην αγορά εργασίας επηρεάζεται από την έντονη παρουσία των μεταναστών 
λόγω πράξεων και παραλείψεων της κρατικής εξουσίας ως προς τους όρους 
απασχόλησης του αλλοδαπού δυναμικού. Σε μια χώρα που χαρακτηρίζεται δια-
χρονικά για το χαμηλό εργασιακό «κόστος» στον ευρωπαϊκό χώρο που οφείλεται 
στους ανέκαθεν χαμηλούς μισθούς αλλά και στην παραδοσιακή πρακτική της 
εκτεταμένης εργοδοτικής αυθαιρεσίας και παραβατικότητας απέναντι σε μεγάλη 
μερίδα του γηγενούς δυναμικού, η έντονη παρουσία της αλλοδαπής εργασίας 
χρησιμο ποιείται ως εργαλείο πολιτικής για μειωμένες δαπάνες εργασίας με την 
περαιτέρω διόγκωση της παράνομης ευελιξίας με την αδήλωτη και ανασφάλιστη 
εργασία. Και τούτο διότι με την προσαρμογή της Ελλάδας κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες στις γενικότερες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας με άξονα τις παρεμβάσεις στο κόστος εργασίας, οι πολιτικές 
απέναντι στην αντιμετώπιση της εργασίας των μεταναστών συμβαδίζουν με τον 
γενικότερο αυτόν στόχο και ανεξάρτητα από τα μέσα που την υλοποιούν. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η ανάπτυξη μιας σειράς ευέλικτων πρακτικών στην ελληνική αγορά 
εργασίας για τη μείωση του εργασιακού κόστους με θεσμικές παρεμβάσεις και 
μέτρα που λαμβάνονται αποτελούν το νέο εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστι-
κότητας των επιχειρήσεων. 

Παράλληλα, η μαζική εισροή των μεταναστών κατά την ίδια χρονική περίοδο 
και οι κρατικές μεταναστευτικές πολιτικές συντελούν στην ενίσχυση της κατά-
τμησης της αγοράς εργασίας με την παρουσία ενός νέου και ιδιαίτερα ευάλωτου 
τμήματος του εργατικού δυναμικού που σε μεγάλο βαθμό απασχολείται εκτός 
θεσμικών κανόνων, συμβάλλοντας στη συνολική συμπίεση των εργασιακών 
όρων της νόμιμης απασχόλησης και βιώνοντας, πέραν των εργασιακών δια-
κρίσεων, και το αυξανόμενο κλίμα ξενοφοβίας. Η παρουσία των μεταναστών 
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συμμετέχει με μεγάλο μερίδιο στο αναπτυξιακό «θαύμα» της περιόδου 1997-2005, 
το οποίο, ωστόσο, μεταφράζεται με όρους μονομερούς οικονομικής μεγέθυν-
σης και με περιορισμένο το κοινωνικό πρόσημο από την έλλειψη δημιουργίας 
κοινωνικών υποδομών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επερχόμενης 
κρίσης. Παράλληλα, η εργασία των μεταναστών αποτελεί στοιχείο διακριτής 
δυσμενούς μεταχείρισης από την ίδια την ελληνική νομοθεσία, από τη στιγμή 
που ένα πλέγμα κανόνων διαμορφώνει ένα παραεργατικό δίκαιο των μεταναστών 
που αποκλίνει από το τυπικό εργατικό δίκαιο, το οποίο, κατά τα λοιπά, ήδη έχει 
μετατραπεί σε δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας.

Κατά την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων που συνιστούν τις πολιτικές 
διαχείρισης της κρίσης με πολλαπλές παρενέργειες στο κοινωνικό σώμα και 
στην αγορά εργασίας, υιοθετούνται παρεμβάσεις που κινούνται στους ίδιους 
δρόμους με την προ κρίσης περίοδο, αλλά με ένταση της δοσολογίας μέτρων 
που διαμορφώνουν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ένα νέο εργασιακό τοπίο. 
Αυτές οι παρεμβάσεις δεν έχουν προσωρινό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπούν 
στην παγίωση μιας νέας εικόνας στην ελληνική αγορά εργασίας σύμφωνα με 
τις επιδιώξεις εγχώριων και διεθνών οικονομικών κύκλων. Οι παρεμβάσεις 
στο ατομικό και στο συλλογικό πεδίο των εργασιακών σχέσεων, με έμφαση στις 
αλλαγές του τρόπου διαμόρφωσης των μισθών μέσα από την αποδιάρθρωση 
του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων, βρίσκονται στον πυρήνα 
των μνημονιακών μέτρων που επιβάλλονται και οδηγούν στην ισοπέδωση της 
εργασίας. Οι δεσμεύσεις του δεύτερου μνημονίου για μισθολογική σύγκλιση 
των μισθών με τις γειτονικές βαλκανικές χώρες δημιουργούν τους όρους για 
τη γενικευμένη συμπίεση του εργατικού «κόστους» και με όρους θεσμικής με-
τατροπής τής, μέχρι πρότινος, παράνομης σε νόμιμη ευελιξία. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η εργασία των μεταναστών έχει αποτελέσει ένα σημαντικό 
όπλο για την επίτευξη αυτού του στόχου ήδη από τα χρόνια που προηγήθηκαν της 
κρίσης, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις τεκτονικές αλλαγές που ακολούθησαν 
στην ελληνική αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, τα πρωτοφανή, για τα μεταπολεμικά 
δεδομένα, επίπεδα υψηλής ανεργίας, εργασιακής ανασφάλειας και επισφάλειας, 
που εκδηλώνονται κατά την περίοδο της κρίσης, περιορίζουν τη διαμονή των 
μεταναστών στην Ελλάδα παρά τον εγκλωβισμό που σε μεγάλη κλίμακα χαρα-
κτηρίζει μεγάλο τμήμα τους αναφορικά με τους όρους διαβίωσης και εργασίας 
μετά από μακρόχρονη παρουσία στη χώρα. Κατά την ίδια περίοδο σημαντικό 
μέγεθος του ελληνικού εργατικού δυναμικού μεταναστεύει προς το εξωτερικό 
λόγω των συνεπειών της κρίσης, στην πλειοψηφία του ιδιαίτερα ειδικευμένο. 
Το φαινόμενο αυτό συνεπάγεται μεγάλη αιμορραγία μιας κοινωνίας που έχει 
πολλαπλά επενδύσει στη δημιουργία ενός ιδιαίτερα παραγωγικού ανθρώπινου 
δυναμικού σε συνάρτηση με τις εύλογες ευρύτερες κοινωνικές συνέπειες που 
προκαλεί. Η εξέλιξη αυτή των εκροών εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης παράλληλα 
με τις εισροές χαμηλά ειδικευμένων μεταναστών συμβάλλει στη διαμόρφωση 
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ενός νέου εργατικού δυναμικού, ώστε να ανταποκρίνεται με καλύτερους όρους 
στη μετατροπή της Ελλάδας σε ειδική οικονομική ζώνη.

Η παρούσα εργασία του Αποστόλη Καψάλη αποτελεί ένα εξαιρετικό εγχείρη-
μα από έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο ελάχιστοι τις πολιτικές μετανάστευσης 
στην Ελλάδα και συνιστά το βασικό μέρος της διδακτορικής του διατριβής επί 
της οποίας είχα την τιμή να ασκήσω τον ρόλο του επιβλέποντα καθηγητή στο 
τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Πρόκειται για μια 
εργασία αποτύπωσης των όρων απασχόλησης των μεταναστών στην Ελλάδα 
σε συνάρτηση με τη διαχρονική εξέλιξη των μεταναστευτικών πολιτικών που 
υιοθετεί το ελληνικό κράτος με τις επιμέρους φάσεις που διαδραματίζονται κατά 
την περίοδο 1990-2017, καθώς και τους παράγοντες εκείνους που συντελούν στη 
διαμόρφωσή τους. Αναδεικνύει με απόλυτα τεκμηριωμένο τρόπο την εργασιοκε-
ντρική οπτική που διαφαίνεται στον πυρήνα των πολιτικών για τη μετανάστευση, 
εξετάζει τα πεδία απασχόλησης των μεταναστών με τις επιμέρους εθνικές τους 
διαφοροποιήσεις και αναπτύσσει με ιδιαίτερα αναλυτικό τρόπο τη θέση για τη 
δημιουργία ενός ειδικού εργατικού δικαίου για τους μετανάστες, ενός δικαίου 
«νόμιμων» διακρίσεων σε βάρος τους μέσα σε ένα πλαίσιο υψηλού βαθμού 
εργασιακής επισφάλειας που αυτοί βιώνουν. Ο συγγραφέας δεν περιορίζεται 
στην περιγραφή και στην ανάλυση του μεταναστευτικού φαινομένου και της 
εργασίας των μεταναστών. Με αφετηρία τη σε βάθος γνώση του αντικειμένου 
καταλήγει σε προτάσεις πολιτικής που προσεγγίζουν την ευρύτερη διάσταση της 
μεταναστευτικής πολιτικής και προτείνει θεσμικές παρεμβάσεις που άπτονται 
του όλου εργασιακού φάσματος των μεταναστών σε μια κατεύθυνση θετικής 
εναρμόνισης των εργασιακών σχέσεων μεταξύ του γηγενούς και του αλλοδαπού 
εργατικού δυναμικού που αίρει τις διακρίσεις σε βάρος της ευάλωτης αυτής 
πληθυσμιακής ομάδας.

Αναμφίβολα, η εργασία αυτή του Αποστόλη Καψάλη αποτελεί σημαντική 
συμβολή στην επιστημονική και γενικότερα θεωρητική συζήτηση για τη μετανα-
στευτική πολιτική στην Ελλάδα και εισάγει μια ολιστική προσέγγιση αναφορικά 
με το εργασιακό καθεστώς των μεταναστών, τη θεσμική διάσταση που το περι-
βάλλει και τις συνέπειες που προκαλεί στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών 
που συντελούνται με ταχύτατους ρυθμούς στην αγορά εργασίας.
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